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KONKURSU Z GEOGRAFII 
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Instrukcja:  

1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 14 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 

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

zakreśl znakiem X właściwą literę. Przykład:  

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.  0 – 4   

2.  0 – 6   

3.  0 – 9   

4.  0 - 4  

5.  0 - 7  

6.  0 – 10  

7.  0 – 1   

8.  0 – 3    

9.  0 – 1   

10.  0 – 6   

11.  0 – 12   

12.  0 – 1   

13.  0 – 4   

14.  0 – 3  

Razem 71  
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Zadanie 1           (0 – 4 pkt) 

Wykonaj rysunek wykorzystując kierunki główne i pośrednie świata. Rysunek rozpocznij  

od zaznaczonej kropeczki i kontynuuj dalej. 

Przykład:   1 kratka na wschód 

1. Jedna kratka na południe 

2. Jedna kratka na południowy wschód 

3. Dwie kratki na południowy zachód 

4. Trzy kratki na zachód 

5. Jedna kratka na południowy zachód 

6. Cztery kratki na południe 

7. Jedna kratka na wschód 

8. Dwie kratki na pólnoc 

9. Jedna kratka na północny wschód 

10. Trzy kratki na wschód 

11. Trzy kratki na południe 

12. Jedna kratka na wschód 

13. Cztery kratki na północ 

14. Jedna kratka na północny wschód 

15. Jedna kratka na południowy wschód 

16. Jedna kratka na północny wschód 

17. Cztery kratki na północny zachód 

Zadanie 2          (0 – 6 pkt) 

Zadane A i B rozwiąż na podstawie poniższych rysunków (oznaczonych liczbami od 1 do 3) 

przedstawiającymi wysokość Słońca nad horyzontem w miejscowości o współrzędnych 

geograficznych 500 S, 210 E.  

 

 

 

 

 

A, Wpisz poprawnie daty 21.03, 22.06, 23.09, 22.12 pod każdym z rysunków. (Jeden rysunek ma dwie 

daty). 

B. Który z rysunków odnosi się do opisu: 

W miejscowości o współrzędnych geograficznych 540 N i 180 E dzień jest krótszy niż w miejscowości  

o współrzędnych geograficznych 500 N, 210 E. Słońce góruje na jednym ze zwrotników. 

Rysunek nr ………….. 

Nazwa zwrotnika ………………………………………………………………. 

1 2

 
 1 

3 
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Zadanie 3           (0 – 9 pkt) 

Zadania od A do E rozwiąż na podstawie poniższej mapy, na której zaznaczono 5 miast liczbami  

od 1 do 5. 

 

A. Dobierz poprawnie nazwy miasta do numeru przyporządkowania na mapie. 

Nazwy miast: Pekin, Los Angeles, Bagdad, Nairobi, Warszawa 

 

1………………………….,      2………………………….,      3………………………….,  

 

4………………………….,      5…………………………. 

B. Zapisz wartość południka, na którym miejscowy czas słoneczny jest większy od czasu 

uniwersalnego o 4 godziny. 

Południk ……………………………………………………. 

C. Zapisz nazwę miasta o współrzędnych geograficznych: 340 N, 1180 W 

Nazwa miasta ……………………………………………………. 

D. Zapisz nazwę miasta o najmniejszej różnicy długości trwania dnia i nocy. 

Nazwa miasta ……………………………………………………. 

E. Uzupełnij zdanie wpisując nazwę miasta. 

Najdłuższy dzień 22.06 jest w ……………………………………………………. 

 

 

 

 



5 
 

Zadanie 4           (0 – 4 pkt) 

Zadanie wykonaj na podstawie poniższych zdjęć oznaczonych liczbami od 1 do 3. 

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

1.  Zdjęcie nr1 przedstawia skutki działania erozji dennej płynącej wody rzeki.  

2.  Nurt rzeki jest największy w biegu górnym na zdjęciu nr 3.  

3.  Zakola przedstawone na zdjęciu nr 2 są skutkiem działania erozji bocznej wód 

płynących tej rzeki.  

 

4.  Na zdjęciu nr 3 drobny materiał skalny  niesiony przez wody rzeki jest osadzany 

u jej ujścia. 

 

 
Zadanie 5          (0 – 7 pkt) 

Zadanie A i B wykonaj na podstawie zamieszczonych  poniższej rysunków, które przedstawiają fazy 

powstawania mierzei (kosy).  

A. Uporządkuj ten srysunek tak (wpisując liczby od 1 do 6 we właściwe okienko), aby poprawnie 

przedstawiał etapy powstawania mierzei.  

 

 

 

 

 

 

 

B. Dokończ zdanie wpisując czynnik, w wyniku którego powtaje mierzeja. 

Mierzeja powstaje wskutek działania ……......................................................................... 
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Zadanie 6            (0 – 10 pkt) 
Formy rzeźby, które powstały w wyniku działania sił pochodzących z wnętrza Ziemi ulegają ciągłym 

przemianom wskutek działania sił zewnętrznych. Uzupełnij tabelę, dobierając do wymienionych  

w niej formom rzeźby odpowiadający im opis procesu (oznaczony literami od A do G), na skutek 

którego powstały oraz poprawne zdjęcie (oznaczone liczbami od 1 do 5) przedstawiający tę formę. 

Opisów procesów jest więcej i nie wszystkie pasują. 

A. Nanoszenie i osadzanie przez wody fluwioglacjalne drobnego materiału skalnego 

na przedpolu lądolodu. 

B. Niszcząca działalność wód deszczowych w skałach lessowych, iłach lub glinach. 

C. Żłobienie powierzchni skał przez materiał przymarznięty do boków i dna lodowca. 

D 1. Przekształcenie doliny V-kształtnej przez lodowiec górski. 

D 2. Wywiewanie przez wiatr drobnych cząstek i pozostawianie na miejscu większych 

okruchów skalnych. 

E. Pogłębianie przez jęzory lodowcowe dolin rzecznych, a następnie ich zalanie przez morze 

w trakcie podnoszenia się poziomu oceanu światowego. 

F. Erozyjne działanie wód fluwioglacjalnych płynących pod lądolodem tunelami  w postaci wielkich 

polodowcowych rzek. 

 
 

Forma rzeźby Proces Nr zdjęcia 

Doliny U-kształtne   

Rynny polodwcowe   

Fiordy   

Sandry   

Wąwozy    
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Zadanie 7           (0 – 1 pkt) 

Które z poniższych określeń prawidłowo opisuje uwarunkowania krajobrazu strefowego: (zaznacz 

poprawną odpowiedź): 

 

A. zmienia się wraz z odległością od mórz i oceanów, 
B. zmienia się wraz z szerokością geograficzną, 
C. zależy od wysokości nad poziomem morza, 
D. zależy od podłoża skalnego. 
 

Zadanie 8           (0 – 3 pkt) 
 

Uzupełnij tabelę, wpisując poprawną nazwę krajobrazu wybraną spośród podanych poniżej. 

(nie wszystkie nazwy krajobrazów pasują do opisu) 

 

krajobraz lasów równikowych, krajobraz stepu, krajobraz tundry, krajobraz pustynny, 

krajobraz śródziemnomorski, krajobraz tajgi, krajobraz wysokogórski, krajobraz pustyni 

lodowej 

 

Opis krajobrazu Nazwa krajobrazu 

Krajobraz występujący w klimacie, który charakteryzuje się krótkim 

latem i długą mroźną zimą. Spotyka się tam stada wędrujących 

reniferów. Dominują lasy iglaste z sosną, świerkiem, jodłą. Runo tworzą 

m.in. borówki, żurawiny oraz grzyby. Z powodu wiecznej zmarzliny 

powstały tam rozległe tereny bagienne. 

 

Występuje w głębi kontynentów, w strefie umiarkowanej, gdzie lata są 

gorące i suche, a zimy mroźne. Charakterystyczne są dla niego  obszary 

równinne, porośnięte trawami. Skąpe opady atmosferyczne nie 

wystarczają aby rozwinęła się roślinność leśna.    

 

Krajobraz ten występuje w wielu miejscach na kuli ziemskiej. Na 

obszarach tych warunki klimatyczne zmieniają się wraz z wysokością nad 

poziomem morza. Wiele terenów jest trudno dostępnych dla człowieka, 

dlatego krajobraz ten zachował swoje naturalne, dzikie piękno. 

 

 

Zadanie 9           (0 – 1 pkt) 

Który zestaw zawiera tylko kryteria, na podstawie których wyróżnia się regiony geograficzne 

(zaznacz poprawną odpowiedź)? 

A. szata roślinna, granice aministracyjne, 

B. ukształtowanie powiezrchni, krajobraz,  

C. klimat, sieć rzeczna, granice administracyjne, 

D.  budowa geologiczna, przynależność państwowa,  
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Zadanie 10           (0 – 6 pkt) 

Zapisz nazwę państwa oraz stolicy sąsiadującego z Polską obok właściwego opisu.  

A. Występuje tu rzeźba polodowcowa  z licznymi pagórkami i jeziorami. Państwo to importuje 

większość surowców mineralnych. Mało żyzne gleby i dość chłodny klimat nie stwarzają 

dogodnych warunków do rozwoju rolnictwa .......................................................... 

B. Jest krajem górzystym. Ze względu na warunki naturalne ludność zamieszkuje przede 

wszystkim Małą Dolinę Naddunajską i doliny górskie. Jest jednym z krajów europejskich, które 

przystąpiło do strefy euro. ........................................................... 

C. Z krajem tym mamy najdłuższą granicę lądową. Ujemny przyrost naturalny w tym kraju 

spowodował, że społeczeństwo się starzeje. Kraj ten słynie z produkcji samochodów oraz z 

browarnictwa. . ........................................................... 

 

Zadanie 11          (0 – 12 pkt) 

Uzupełnij tabelę, dopisując do nazwy krajobrazu występującego w Polsce właściwe dla niego dwa 

elementy oraz charakterystyczne miejsca. 

(nie wszystkie elementy krajobrazów i charakterystyczne miejsca pasują do nazw krajobrazów) 

Elementy krajobrazu: 

Jeziora rynnowe, ruchome wydmy, turnie i hale, wąwozy lessowe, połoniny, mierzeje, kopalnie węgla 

kamiennego, piętra roślinne, pagórki morenowe. 

Charakterystyczne miejsca: 

Maczuga Herkulesa, Puszcza Biała, Morskie Oko, Wieżyca, Mierzeja Helska, . 

Nazwa 

krajobrazu 

Elementy krajobrazu Charakterystyczne 

miejsce 

krajobraz nizin 

nadmorskich 

   

krajobraz 

pojezierzy 

   

krajobraz wyżyn 

 

   

krajobraz gór 

 

   

 

Zadanie 12             (0 – 1 pkt) 

Jednym ze sposobów życia w krajach afrykańskich jest nomadyzm, który najczęściej  łączy się z 

(wybierz poprawną odpowiedź): 

A. wypalaniem roślinności i zajmowaniu terenu pod uprawę, 
B. odłogowaniem wybranych pól w celu regeneracji gleby. 
C. koczowniczym wypasem zwierząt hodowlanych, 
D. udomowianiem dzikich zwierząt. 
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Zadanie 13           (0 – 4 pkt) 

Zadanie A i B rozwiąż na podstawie poniższej mapy, która przedstawia gęstość zaludnienia Azji. 

Liczbami od 1 do 3 oznaczono trzy regiony szczególnie gęsto zaludnione. 

 

A. Podkreśl poprawne nazwy tych regionów:  

Nizina Gangesu, Borneo, Jawa, Nizina Chińska, Nizina Indusu, 

B. Przyczyną dużej gęstości zaludnienienia jest (zaznacz poprawną odpowiedź): 

a. Położenie w Azji południowe i wschodniej. 

b. Położenie na obszarach o korzystnych warunkach do rozwoju rolnictwa. 

c. Położenie na terenach asejsmicznych. 

d. Położenie w delcie rzek. 

Zadanie 14          (0 – 3 pkt) 

Poniższe schematy przedstawiają różne typy zespołów miejskich (od A do C).  
Do nazwy zespołu miejskiego dobierz poprawny symbol literowy: 

 

a. Aglomeracja policentryczna -……….... 
 

b. Aglomeracja monocentryczna -………. 
 

c. Megalopolis - ………. 


