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STOPIEŃ 3 

KONKURSU Z GEOGRAFII 

 dla uczniów szkół podstawowych województwa 

pomorskiego rok szkolny 2022/2023 

3 luty 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja:  

1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 26 zadań.  

2. Czytaj bardzo uważnie wszystkie teksty, w których znajdziesz potrzebne 

informacje.  

3. W zadaniach zamkniętych spośród podanych odpowiedzi wybierz jedną 

właściwą i zakreśl ją znakiem X. Przykład: A B C D 

Jeśli przez pomyłkę zakreślisz nieodpowiednią literę, otocz ją kółkiem, po czym 

zakreśl znakiem X właściwą literę. Przykład: A  B  C  

4. Odpowiedzi w zadaniach otwartych wpisz w wyznaczone miejsca pod treścią 

zadań.  

5. Gdy popełnisz błąd w zadaniach otwartych, przekreśl złą odpowiedź i obok 

napisz poprawną.  

6. Do udzielania odpowiedzi używaj czarnego lub niebieskiego długopisu albo 

atramentu.  

7. Nie używaj korektora. Na rozwiązanie zadań masz 90 minut.  
 

Życzę powodzenia  

        Ewa Maria Tuz 
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KARTA PUNKTOWANIA 

Nr zadania Liczba punktów Uzyskane punkty 

1.  2  

2.  1  

3.  6   

4.  7  

5.  1  

6.  1  

7.  1  

8.  6    

9.  25    

10.  12    

11.  6    

12.  1  

13.  4  

14.  1  

15.  5   

16.  2  

17.  7    

18.  1  

19.  1    

20.  6  

21.  1  

22.  1  

23.  1  

24.  1  

25.  5   

26.  1  

Razem 105  
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Zadanie 1          (0 – 2 pkt) 

Odległość w linii prostej między dwiema miejscowościami wynosi 20 cm, a w rzeczywistości 20 km. 

W jakiej skali wykonano mapę? Zapisz odpowiedź. 

 
Odpowiedź ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zadanie 2          (0 – 1pkt) 
 
Ile wynosi rozciągłość równoleżnikowa Ameryki Południowej. Odpowiedź zapisz w stopniach. 

Zaznacz poprawną odpowiedź 

Przylądek Gallinas: φ=12°N,     Przylądek Horn: φ=56°S, 
Przylądek Branco: λ=35°W,     Przylądek Parinas: λ=81°W 
 

A. 460, 
B. 470, 
C. 680, 
D. 1170. 

 
Zadanie 3          (0 – 6 pkt) 

Wpisz literę P jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 

1.  Najdłuższą astronomiczną porą roku jest lato półkuli północnej.  

2.  Gdyby oś ziemska była nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem prostym, 

wówczas Słońce górowałoby w zenicie na całej kuli ziemskiej. 

 

3.  Obrót Ziemi wokół własnej osi trwa 24 godziny. Odpowiada to okresowi 

między kolejnymi górowaniami Słońca. 

 

4.  Kulisty kształt Ziemi jako pierwszy udowodnił w sposób bezpośredni 

Ferdynand Magellan, kapitan wyprawy, która odbyła się w latach 1519-1522 i 

opłynęła wokół naszą Ziemię. 

 

5.  Fizyk Izaak Newton (1643-1727), odkrywając prawo powszechnego ciążenia, 

stwierdził, że skoro Ziemia obraca się wokół własnej osi, to musi być 

spłaszczona, 

 

6.  Na określenie kształtu Ziemi używamy terminu GEOIDA lub GEOID  

 
 

 

 

 

Miejsce na obliczenia:   
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Zadanie 4          (0 – 7 pkt) 

Odpowiedzi na zadanie 1 i 2 udziel na podstawie poniższych rysunków, które  przedstawiają 

długość trwania dnia i nocy na wybranych szerokościach geograficznych i oznaczone są literami od 

A do E. Dzień oznaczony jest kolorem jasnym, a noc ciemnym. 

1. Dopisz poprawną szerokość geograficzną obok liter.    

szerokość geograficzna: 0°, 23°23'N, 23°23'S, 50°N, 50°S, 66°33'N, 66°33'S, 90°N, 90°S 

nie wszystkie podane szerokości pasują do rysunków 

A. …………… B. …… …………  C. ………………  D. ………….…  E. ……….…… 
 

2. Uzupełnij poniższe zdania: 
a. Przez cały rok dzień i noc mają taką samą długość i występują na rysunku oznaczonym literą A. 
b. Dni i noce polarne występują na rysunku oznaczonym literą E. 
 
Zadanie 5          (0 – 1 pkt) 
 

Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki są 

(zaznacz poprawną odpowiedź):  

A. niziny (ok. 90%), resztę stanowią jedynie kotliny i góry, 

B. rozległe tereny nizinne otaczające kotlinowate 

obniżenia, 

C. rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate 

obniżenia,  

D. góry (ok. 90%), resztę stanowią niziny, wyżyny, kotliny, 

pustynie). 
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Zadanie 6          (0 – 1 pkt) 

Które tereny Afryki zamieszkują przede wszystkim ludzie rasy białej? Zaznacz poprawną odpowiedź 

A. wybrzeże zachodnie i obszar środkowo-afrykański, 
B. wybrzeże południowe i obszar saharyjski, 
C. wybrzeże północne i obszar saharyjski, 
D. środkowa Afryka i obszar saharyjski. 

 
Zadanie 7          (0 – 1 pkt) 
 
Kenia to kraj, w którym dużą część gospodarki stanowi:  

A. turystyka, 

B. przemysł zbrojeniowy,  

C. wydobycie diamentów, 

D. przetwórstwo spożywcze. 

Zadanie 8          (0 – 6 pkt) 

Wpisz literę P jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 

Kenia położona jest nad Oceanem Atlantyckim. 
 

 

Niektóre obrzędy kenijskich ludów zostały umieszczone na Liście niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony UNESCO. 

 

Park Narodowy Serengeti położony jest w środkowej części Kenii. 
 

 

Istotny wpływ na rozwój gospodarczy m.in. Kenii i Etiopii mają inwestycje 
przedsiębiorstw z Chin. 

 

Etiopia jest krajem śródlądowym. 
 

 

Przyczynami przyrodniczymi głodu w Etiopii są m.in.: pustynnienie, konflikty zbrojne, 
klęski żywiołowe. 

 

 
 

Zadanie 9          (0 – 25 pkt) 

Uzupełnij tabelę wpisując obok opisów nazwę krainy geograficznej oraz nazwę/y państwa/w,  

na obszarze którego/ych ta kraina jest położona  Zadanie wykonaj na podstawie mapy Europy 

zamieszczonej na stronie 6 
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Nazwy państw: 

Czarnogóra,  Rosja, Chorwacja, Szwecja, Słowenia,  Portugalia, Serbia,  Włochy, Kazachstan, Francja, 

Norwegia, Rumunia, Kosowo, Albania, Białoruś, Holandia, Finlandia, Ukraina, Węgry, Grecja, 

Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, (nie wszystkie nazwy państw pasują do opisów; nazwa państwa 

może się też powtórzyć) 

Nr na 
mapie 

Opis krainy geograficznej  Nazwa tej krainy 
geograficznej 

Nazwa państwa, na 
obszarze którego jest 
położona 

4 Otoczona górami, stanowi zapadlisko tektoniczne, przez 
które przepływa rzeka Pad. 

  

1 Rozległa nizina rozciągająca się wzdłuż wybrzeża i 
otoczona wyżynami. Ponad 50% jej powierzchni stanowi 
depresja. 

  

6 Wyżyna na terytorium dwóch państw. 
Leży pomiędzy Niziną Naddnieprzańską na zachodzie 
i Niziną Ocko-Dońską na wschodzie. 
Zbudowana ze skał osadowych (wapieni, piaskowców, 
margli), przykrytych na północy utworami lodowcowymi. 

  

7 Wyżynno-górska kraina zajmująca powierzchnię około 85 
tys. km². Wznosi się średnio 400–700 m n.p.m., a 
najwyższym szczytem jest położony w północnej 
części Puy de Sancy (1885 m n.p.m.), będący częścią 
krawędzi krateru wulkanu Mont Dore. 

  

5 Łańcuch górski w zachodniej i północnej części półwyspu, 
ciągnący się wzdłuż wybrzeża Oceanu 
Atlantyckiego, powstały w orogenezie kaledońskiej, 
zachodnie i północne stoki strome, silnie 
pocięte fiordami.  

  

2 Łańcuch górski na półwyspie, wzdłuż wschodniego 
wybrzeża Morza Adriatyckiego, sfałdowany w orogenezie 
alpejskiej. Położony jest na obszarze 7 państw, 
nadmorskie pasma tworzą dalmatyński typ wybrzeża. 

  

3 Łańcuch górski w środkowej części Mesety Iberyjskiej. 
Najwyższym ich szczytem jest Almanzor, który osiąga 
wysokość 2592 m., położony jest na obszarze dwóch 
państw. 

  

 

Źródło: Geografia24.pl 
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Zadanie 10          (0 – 12 pkt) 

Uzupełnij tabelkę dopisując nazwę stolicy europejskiej do nazwy atrakcji turystycznej znajdującej 

się w tej stolicy oraz numer przyporządkowania zdjęcia przedstawiającego tą atrakcję. 

Nazwa stolicy Nazwa atrakcji turystycznej Nr zdjęcia 

 Akropol  

 Brama Brandenburska  

 Big Ben i gmach Parlamentu  

 Luwr   

 Koloseum   

 Pałac w Wilanowie  

 

Zadanie 11          (0 – 6 pkt) 

Dobierz nazwę miasta (oznaczone liczbami od 1 do 6) zamieszkiwanego przez ludność pochodzenia 

polskiego do nazwy państwa (oznaczone literami od A do F), w którym to miasto jest położone. 

1.  Irkuck A.  Wielka Brytania 
2.  Kurytyba B.  Stany Zjednoczone Ameryki  
3.  Birmingham C.  Francja 
4.  Winnipeg D.  Brazylia 
5.  Denver E.  Kanada 
6.  Lille F.  Rosja 

1……….    2……….    3……….    4……….    5……….    6………. 

Zadanie 12          (0 – 1pkt) 

W Stanach Zjednoczonych jest uważany za twórcę kawalerii amerykańskiej. Jest bohaterem narodowym 
USA. W 1929 Senat amerykański ustanowił 11 października Dniem Pamięci Generała.  W pierwszą 
niedzielę października odbywa się największa w USA parada na 5 alei w Nowym Jorku. Którego 

wybitnego Polaka dotyczy ten opis? (zaznacz poprawną odpowiedź) 
A. Generała Józefa Karge 

B. Generała Tadeusza Kościuszki, 

C. Generała Kzimierza Pułaskiego, 

D. Generała Włodzimierza Krzyżanowskiego. 
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Zadanie 13          (0 – 4 pkt) 

Wpisz literę P jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 

Rosja jest największym państwem na świecie według powierzchni, jej terytorium jest 
większe od kontynentu: Europy, Australii i Antarktydy. Rosja to kraj dwóch 
kontynentów: Azji i Europy.  

 

Ukształtowanie pionowe obszaru Rosji jest silnie zróżnicowane. W części europejskiej 
i na zachodzie Azji dominują wielkie niziny – Wschodnioeuropejska 
i Zachodniosyberyjska. Nad Morzem Kaspijskim znajduje się Nizina Turańska, która 
jest największym na świecie obszarem depresyjnym. 

 

Przez rozległe niziny i wyżyny Federacji Rosyjskiej płyną wielkie, szerokie rzeki. 
W części europejskiej płynie najdłuższa rzeka kontynentu europejskiego – Wołga 
(3690 km). Uchodzi ona do bezodpływowego Morza Kaspijskiego, tworząc przy ujściu 
dużą deltę. 

 

Ze względu na ogromny i zróżnicowany obszar Rosji, niezwykłe zabytki, obiekty 
historyczne i wspaniałe muzea, Rosja mogłaby stać się ważnym punktem na 
turystycznej mapie Europy. Najbardziej znane atrakcje turystyczne to m.in.: cerkiew 
Wasyla Błogosławionego w Petersburgu, Kolej Transsyberyjska  czy jezioro Bajkał. 

 

 

Zadanie 14    (0 – 1 pkt) 
 
Tsunami to jeden z naturalnych żywiołów nawiedzających Wyspy Japońskie. Tsunami to: (zaznacz 
poprawną odpowiedź) 

A. powtarzające się sesje wybuchu  wulkanu, 
B. japońska nazwa trzęsień ziemi o wielkiej sile niszczącej, 
C. silne wiatry wiejące znad oceanu, wyrządzające na lądzie ogromne szkody, 
D. fale oceaniczne wywołane przez trzęsienie ziemi lub wybuch podmorskiego wulkanu. 

 

Zadanie 15     (0 – 5 pkt) 

 

Wpisz literę P jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 

 

Hokkaido jest wyspą położoną miedzy Morzami: Japońskim, Ochockim i Oceanem 

Spokojnym oraz najbardziej wysuniętą na północ w Japonii.  

 

Wyspy japońskie nawiedzane są przez liczne naturalne żywioły. Są to mi.in. tajfuny, 
długotrwałe letnie susze, liczne zimowe powodzie, trzęsienia ziemi czy wybuchy 
wulkanów. 

 

Pod względem narodowościowym Japonia jest krajem prawie jednolitym. Około 98% 

ludności Japonii stanowią Japończycy. 

 

W Japonii od początku lat 60. XX wieku rozpoczęto budowę tzw. „miast nauki”. 
Pierwszym takim miastem była Tsukuba zlokalizowana pod Tokio. Miasta te dziś nazywa 
się technopoliami.  

 

Niezwykle ważnym działem gospodarki dla Japonii jest handel zagraniczny, gdyż kraj ten 
prawie w całości korzysta z importowanych surowców. Aby surowce te dotarły na 
wyspy, Japonia rozbudowała flotę morską i sieć portów. Przemysł stoczniowy nie jest 
jednak  ważną gałęzią gospodarki tego państwa. 
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Zadanie 16    (0 – 1 pkt) 

Który zestaw zawiera tylko najważniejsze gałęzie gospodarki japońskiej? (zaznacz poprawną 
odpowiedź) 

A. przemysł motoryzacyjny, przemysł elektroniczny, wydobycie surowców mineralnych, 
B. transport morski, przemysły nowoczesnych technologii, rybołówstwo, 
C. przemysł stoczniowy, przemysł spożywczy, transport morski, 
D. transport lądowy,  leśnictwo, handel zagraniczny. 

 

Zadanie 17    (0 – 7 pkt) 

Wpisz literę P jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe. 

Wyżyna Tybetańska jest najwyżej położoną wyżyną świata i najsłabiej zaludnionym 
obszarem Chin. 

 

Ludność Chin stanowi około 32% wszystkich mieszkańców Azji i około 19% wszystkich 
mieszkańców Ziemi. 

 

Warunki środowiska przyrodniczego są głównym czynnikiem wpływającym na 
nierównomierne rozmieszczenie ludności w Chinach. W Chinach Wschodnich na obszarze 
ok. 35% powierzchni kraju mieszka 95% ogółu ludności. 

 

Chiny to kraj zasobny w surowce mineralne. Największe znaczenie mają m.in.: węgiel 
kamienny, ropa naftowa, ruda żelaza, ruda miedzi czy cynk i ołów. 

 

W ostatnich latach w Chinach dynamicznie rozwija się przemysł zaawansowanych 
technologii w tym przemysł kosmiczny. Chiny zajmują czołowe miejsce w świecie w 
produkcji m.in. samochodów, sprzętu AGD czy telefonów komórkowych. 

 

W Chinach dynamicznie rozwija się rolnictwo. Zatrudnienie w tym dziale gospodarki nie 
przekracza 10% wszystkich zatrudnionych. Podstawą rolnictwa jest produkcja roślinna. Z 
Chin pochodzi połowa światowych  zbiorów m.in. ryżu i pszenicy. 

 

Wielkie znaczenie dla gospodarki Chin ma handel zagraniczny. Najwyższe obroty 
handlowe zarówno w eksporcie, jak i imporcie mają Chiny z czterema państwami wysoko 
rozwiniętymi: Japonią, Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową i Niemcami. 

 

 

Zadanie 18          (0 – 1 pkt) 

Poniższe zdjęcie przedstawia jedną z atrakcji turystycznych świątynię Tadź Mahal. W którym kraju 

można zobaczyć tę  atrakcję? (zaznacz poprawną odpowiedź) 

 

A. w Chinach, 

B. w Indiach, 

C. W Egipcie, 

D. w Japonii. 
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Zadanie 19          (0 – 1 pkt) 

Korzystne zmiany w rolnictwie Indii dokonały się wskutek zielonej rewolucji, która polegała na: 
(zaznacz poprawną odpowiedź) 

A. stosowaniu płodozmianu, 

B. obsiewaniu gruntów ornych głównie pszenicą, 

C. zaniechaniu stosowania nawozów sztucznych, 

D. stosowaniu wydajnych odmian ziarna siewnego, stosowaniu nawozów sztucznych. 

 

Zadanie 20          (0 – 6 pkt) 

Podkreśl nazwy regionów geograficznych położonych na obszarze Indii. 
Regiony geograficzne: 
 
Nizina Hindustańska, Wyżyna Tybetańska,  wyżyna Dekan, Ghaty Wschodnie, Ghaty Zachodnie, 

Himalaje, Hindukusz, Karakorum.  

Zadanie 21          (0 – 1 pkt) 

W gospodarce Indii coraz większą rolę odgrywa przemysł. Od XXI wieku obserwuje się gwałtowny 

rozwój w tym kraju przemysłu: (zaznacz poprawną odpowiedź) 

A. hutniczego, 

B. energetycznego, 

C. motoryzacyjnego, 

D. zaawansowanych technologii. 

 

Zadanie 22          (0 – 1 pkt) 

Który z czynników nie ma wpływu na dużą produkcję żywności w Stanach Zjednoczonych? (zaznacz 

poprawną odpowiedź) 

A. postępująca mechanizacja i chemizacja rolnictwa. 

B. komputeryzacja i automatyzacja przetwórstwa artykułów spożywczych, 

C. zwiększenie zatrudnienia w rolnictwie oraz dystrybucja produktów rolnych, 

D. wprowadzenie odpornych na choroby i szkodniki coraz bardziej wydajnych gatunków roślin 

modyfikowanych genetycznie. 

 

Zadanie 23          (0 – 1 pkt) 

Który z portów lotniczych obsłużył w 2017 roku największą liczbę pasażerów: (zaznacz poprawną 

odpowiedź) 

A. Międzynarodowy Port Lotniczy Dubaj, 

B. Międzynarodowy Stołeczny Port Lotniczy Pekin, 

C. Międzynarodowy Port Lotniczy Szanghaj-Pudong, 

D. Międzynarodowy Port Lotniczy Atlanta – Hartsfield–Jackson. 
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Zadanie 24          (0 – 1 pkt) 

W Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy na świecie ośrodek higt-tech – Dolina Krzemowa. Na 
jej rozwój wpłynęło wiele czynników. Który z poniższych czynników nie miał wpływu na rozwój tej 
technopolii? (zaznacz poprawną odpowiedź) 
 

A. położenie w pobliżu uniwersytetów i centrów badawczych, 

B. dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, 

C. bogate zasoby surowców mineralnych, w tym uranu, 

D. duża liczba bogatych inwestorów. 

Zadanie 25          (0 – 5 pkt) 

Mimo, że od zakończenia II wojny światowej upłynęło 75 lat, to niestety także w dzisiejszych 

czasach w wielu miejscach na Ziemi ludzie nadal giną. Dopisz obok opisów konfliktów nazwy 

krajów zaangażowanych w konflikt. 

Nazwy państw: Izrael, Liban, Autonomia Palestyńska, Irak, Ukraina, Syria, Egipt, Oman, Polska 
Nie wszystkie nazwy państw pasują do opisu konfliktów. 
 

Opis konfliktu Nazwa 
kraju/krajów 
zaangażowanych 
w konflikt 

Od wielu lat toczy się wewnętrzny konflikt w wieloetnicznym państwie. Sunnicka większość 
społeczeństwa jest w opozycji w stosunku do dyktatury prezydenta Asada. W konflikt są 
zaangażowane państwa sąsiadujące, a presję wywierają wielkie mocarstwa światowe. 
W 2014 roku ekstremiści sunnicy założyli tzw. Państwo Islamskie, które w rzeczywistości jest 
organizacją terrorystyczną przeprowadzającą ataki na ludność cywilną w różnych miejscach 
świata. 

 

Ta wojna rozpoczęta 24 lutego 2022 r. i stanowi eskalację wojny trwającej od 2014 roku. 
Została poprzedzona żądaniem wykluczenia możliwości dalszego poszerzania NATO i 
redukcji potencjału militarnego sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 
1997 roku. 

 

Państwo, które okupuje następujące tereny:  Zachodni Brzeg Jordanu, Wschodnia 
Jerozolima, Wzgórza Golan i farmy Szeba. Są to obszary zdobyte w Jordanii, Syrii i Libanie 
podczas wojny sześciodniowej w 1967.  

 

Konflikt między dwoma państwami. Mieszkańcy jednego z tych państw dokonują 
kolejnych zamachów terrorystycznych, jak i na cele poza granicami tego państwa. W latach 
2000–2004 trwała intifada Al-Aksa, a kolejne konflikty wybuchały w latach 2007–
2008, 2008–2009, 2014 czy 2018 trwający do dziś. 

 

 

Zassanie 26           (0 – 1 pkt) 

Który obiekt przyrodniczy położony w Polsce został wpisany na Listę UNESCO? Zaznacz poprawną 

odpowiedź 

A. Puszcza Jodłowa,  

B. Puszcz Knyszyńska, 

C. Puszcz Białowieska,  

D. Puszcza Augustowska. 

 


