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WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
STOPIEŃ REJONOWY  

 

1.  Test konkursowy zawiera 30 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich 
rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz prawidłową 
odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 
B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 
zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący 
do wyniku. 

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 
z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z kalkulatora i linijki. 

8.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

9.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

10.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 
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Zadanie 1. (1 p.)  
Na poniższej mapie numerami (1-4) zaznaczono obiekty geograficzne Polski, odpowiednio: 
krainę geograficzną (1), rzekę (2), jezioro (3) i miasto (4).  

 
Zaznacz poniżej zestaw (A, B, C lub D) nazw geograficznych właściwie przyporządkowanych 
obiektom geograficznym. 
 

 kraina geograficzna (1) rzeka (2) jezioro (3) miasto (4) 

A. Wyżyna Śląska San Wigry Bydgoszcz 

B. Góry Świętokrzyskie Wieprz Wigry Poznań 

C. Góry Świętokrzyskie Bug Śniardwy Poznań 

D. Wyżyna Śląska Wieprz Hańcza Bydgoszcz 

 
Zadanie 2. (1 p.)  
Skała występująca w podłożu naszego kraju, która powstała w wyniku obecności morza 
w dawnych okresach geologicznych, to  
A. bazalt. B. wapień. C. węgiel kamienny. D. rudy miedzi. 
 
Zadanie 3. (1 p.)  
Największe powierzchnie leśne w Polsce zajmują lasy 
A. łęgowe. B. mieszane. C. liściaste. D. iglaste.  
 
Zadanie 4. (1 p.)  
Przykładem gór zrębowych w Polsce są 
A. Beskidy. 
B. Bieszczady. 

C. Góry Stołowe. 
D. Góry Świętokrzyskie.
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Zadanie 5. (1 p.)  
Na Pojezierzu Wielkopolskim leży jezioro 
A. Gopło. B. Dąbie. C. Gardno. D. Niegocin. 
 
Zadanie 6. (1 p.)  
Region geograficzny o jednym z najkrótszych okresów wegetacyjnych w Polsce to 
A. Pojezierze Wielkopolskie. 
B. Pobrzeże Szczecińskie. 

C. Tatry. 
D. Nizina Śląska. 

 
Zadanie 7. (1 p.)  
Na lessowym podłożu skalnym Wyżyny Lubelskiej utworzyły się  
A. gleby brunatne. B. mady. C. rędziny. D. czarnoziemy. 
 
Zadanie 8. (1 p.)  
Najniżej położone miejsce w Polsce znajduje się na 
A. Mierzei Wiślanej. 
B. Pobrzeżu Słowińskim. 

C. Nizinie Mazowieckiej. 
D. Żuławach Wiślanych. 

 
Zadanie 9. (1 p.) 
Opera Leśna, ruiny kościoła w Trzęsaczu, Wały Chrobrego, to walory kulturowe  
A. Pomorza.  B. Wielkopolski. C. Warmii i Mazur. D. Śląska. 
 
Zadanie 10. (1 p.) 
Który z wymienionych obiektów znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO? 
A. Katedra gnieźnieńska z Drzwiami św. Wojciecha. 
B. Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. 
C. Panorama Racławicka we Wrocławiu. 
D. Muzeum  Mikołaja Kopernika we Fromborku. 
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Uzdrowiska: Krynica Zdrój, Muszyna, Żegiestów, Rabka Zdrój, Iwonicz Zdrój położone są  
A. w Małopolsce. B. na Śląsku. C. na Pomorzu. D. w Wielkopolsce. 
 
Zadanie 12. (1 p.) 
Miasto leżące najbliżej źródła Wisły to  
A. Toruń. B. Sandomierz.  C. Kraków. D. Gdańsk. 
 
Zadanie 13. (1 p.) 
Zaznacz prawidłową charakterystykę Morza Bałtyckiego.  
A. Młode, płytkie (średnia głębokość 52 m) morze śródlądowe.  
B. Młode morze śródlądowe o dużej głębokości. 
C. Ciepłe morze szelfowe, śródlądowe. 
D. Chłodne morze przybrzeżne o słabo rozwiniętej linii brzegowej. 
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Zadanie 14. (1 p.)  

Z województwem zaznaczonym na powyższej mapie graniczą województwa: 
A. dolnośląskie, śląskie, łódzkie, wielkopolskie. 
B. dolnośląskie, opolskie, łódzkie, małopolskie. 
C. wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie. 
D. mazowieckie, wielkopolskie, śląskie, świętokrzyskie. 
 
Zadanie 15. (1 p.)  

Podkreśl poprawne uzupełnienie zdania. 
 
Lądolód skandynawski pokrył jednokrotnie / dwukrotnie / trzykrotnie obszar na mapie, 
na którym znajduje się punkt A. 
 
Zadanie 16. (2 p.)  
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących klimatu Polski są prawdziwe, a które 
fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie tabeli 
(Prawda/Fałsz). 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. Najzimniejszym miesiącem w roku jest grudzień.    

2. 
Powietrze polarne kontynentalne napływające do Polski latem 
sprawia, że dni są upalne i suche. 

  

3. 
Przymrozki majowe zagrażają kwitnącym w tym czasie drzewom 
owocowym. 
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Zadania 17–19 wykonaj na podstawie poniższej tabeli. 
 

Liczba 
ludności 
ogółem 

Ludność w 
miastach 

Urodzenia Zgony 
Napływ 
ludności 

Odpływ 
ludności 

1 173 300 713 800 10 557 14 622 10 918 12 620 

Ludność województwa podlaskiego wg Głównego Urzędu Statystycznego (stan w dniu 31.12.2020 r.) 

 
Zadanie 17. (1 p.) 
Oblicz wskaźnik urbanizacji województwa podlaskiego w 2020 r. Zapisz obliczenia. 
Obliczenia:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: _________________________________________________________________ 
 
Zadanie 18. (1 p.) 
Oblicz saldo migracji województwa podlaskiego w 2020 r. Zapisz obliczenia. 
Obliczenia:  
 
 
 
 
 
Odpowiedź: _________________________________________________________________ 
 
Zadanie 19. (1 p.) 
Współczynnik przyrostu naturalnego województwa podlaskiego w 2020 r. wynosił około 
A. – 4 065. B. 4 065. C. – 3,5‰. D. 3,5%. 
 
Zadanie 20. (2 p.) 
Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając odpowiedź A lub B. 
 

1. Tatarzy są przedstawicielami mniejszości  
A. etnicznej. 

B. narodowej. 

2. 
Mniejszość niemiecka najliczniej zamieszkuje 
województwa 

A. opolskie i śląskie. 

B. lubuskie i zachodniopomorskie. 

3. Polska jest krajem 
A.  wielonarodowym. 

B. jednolitym narodowościowo. 
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Zadanie 21. (2 p.) 

 
Piramida płci i wieku ludności Polski wg Głównego Urzędu Statystycznego (stan w dniu 31.12.2021 r.) 

 

Na podstawie powyższego wykresu i własnej wiedzy zaznacz, które z poniższych informacji są 
prawdziwe, a które fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej 
kolumnie tabeli (Prawda/Fałsz). 
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. W Polsce rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek.   

2. 
Osoby w przedziale wiekowym 35-40 lat stanowią grupę niżu 
demograficznego. 

  

3. 
60-letni mężczyźni znajdują się w grupie ludności w wieku 
produkcyjnym. 

  

 
Zadanie 22. (1 p.) 
Wypisz 3 nazwy atrakcji kulturowych Podlasia. 
 
– _______________________________________________________________________ 

– _______________________________________________________________________ 

– _______________________________________________________________________ 
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Zadanie 23. (2 p.) 
Do wymienionych w tabeli regionów Polski dopisz elementy krajobrazu tam występujące, 
wybierając spośród podanych poniżej. Jeden element pasuje do dwóch regionów. 
 
Elementy krajobrazu: jaskinie, połoniny, ruchome wydmy, gołoborza 
 

Lp. Region geograficzny Walory przyrodnicze 

1. Pobrzeże Słowińskie  

2. Góry Świętokrzyskie  

3. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska  

4. Bieszczady  

 
Zadanie 24. (2 p.)  
Wymienione poniżej elementy środowiska przyrodniczego rozmieszczone są wzdłuż granic 
naszego kraju. Wpisz do tabeli ich nazwy zgodnie ze wskazanym kryterium. 

 
Nysa Łużycka, Tatry, Jastrzębia Góra, Bug, Karkonosze 

 

Granica północna Granica południowa Granica zachodnia Granica wschodnia 

    

 
Zadanie 25. (2 p.) 
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących rolnictwa Polski są prawdziwe, a które 
fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie tabeli 
(Prawda/Fałsz). 
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. 
Głównym regionem hodowli trzody chlewnej w Polsce jest 
Wielkopolska. 

  

2. 
W produkcji mięsa drobiowego mniejszą rolę odgrywa chów 
indyków, kaczek oraz gęsi. 

  

3. 
Ze względu na duże zapotrzebowanie na baraninę w Polsce 
w ostatnich latach wzrasta pogłowie owiec. 
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Zadanie 26. (2 p.) 
Zaznacz, które z poniższych informacji dotyczących przemysłu Polski są prawdziwe, a które 
fałszywe, wpisując przy każdej informacji znak „X” we właściwej kolumnie tabeli 
(Prawda/Fałsz). 
 

Lp. Informacja Prawda Fałsz 

1. 
Restrukturyzacja przemysłu w Polsce po 1989 roku doprowadziła 
w początkowej fazie do wzrostu bezrobocia. 

  

2. 
W Uniejowie znajduje się jedna z największych elektrowni 
słonecznych. 

  

3. W Mielcu i w Świdniku produkuje się śmigłowce.   

 
Zadanie 27. (2 p.) 
Na podstawie zamieszczonej mapy uzupełnij tabelę. 

 

Miejsce 
wydobycia 

Oznaczenie 
na mapie 

Surowiec mineralny 

Bełchatów   

Bogdanka   

Lubin   

 
Zadanie 28. (2 p.) 
Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania, zaznaczając odpowiedź A lub B. 
 

1. Około 59% osób zatrudnionych w Polsce pracuje w 
A. przemyśle. 

B. usługach. 

2. Główny partner handlowy naszego kraju to  
A. USA. 

B. Niemcy.  

3. 
Największy udział w strukturze przewozów 
pasażerskich w Polsce ma transport 

A.  samochodowy. 

B. kolejowy. 
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Zadanie 29. (1 p.) 
Napisz dwa sposoby przeciwdziałania powodziom w Polsce. 
  
– __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

– __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 30. (2 p.)  
Zapisz nazwy miast, w których występują przedstawione na fotografiach atrakcje turystyczne 
Polski.  
 

 
 
1. ______________________________      2. ______________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ______________________________     4. ______________________________ 
 
  



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk. 2022/2023 

STOPIEŃ REJONOWY 

10 z 10 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 
 
 
 


