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STOPIEŃ III
KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych
szkół województwa pomorskiego
rok szkolny 2018/2019
4 marca 2019 r.

19 października 2018
Temat: Podróże po Afryce, Australii i Antarktydzie

Instrukcja:
1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 22 zadania.
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 X
D
Jeśli przez pomyłkę zakreślisz nieodpowiednią literę, otocz ją kółkiem, po czym
zakreśl znakiem X właściwą literę.
Przykład: A B C A
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Razem

Liczba punktów
0–3
0–1
0–1
0–8
0 – 20
0–8
0–4
0–3
0–5
0–2
0–3
0–8
0–5
0–1
0–1
0–1
0–1
0 – 12
0–1
0–1
0–1
0 – 90

Uzyskane punkty
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Zadanie 1 (0 – 3 pkt)
Z jaką prędkością liniową Ziemia obraca się na 600 S? Wykonaj odpowiednie obliczenie i zapisz
poprawną odpowiedź.
Miejsce na obliczenia:

Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 2 (0 – 1 pkt)
Który procent powierzchni lądów stanowi powierzchnia Antarktydy?

A.
B.
C.
D.

20%,
16%,
13,3%,
9,3%.

Zadanie 3 (0 – 1 pkt)

Jaka jest spodziewana temperatura powietrza (wilgotnoadiabatyczny gradient temperatury)
na szczycie Kilimandżaro (5895 m n.p.m.), jeżeli na wysokości 895 m n.p.m. jest 200C? (zaznacz
poprawną odpowiedź)
A. 0 0 C
B. -5 0 C
C. - 10 0 C
D. -15 0 C
Zadanie 4 (0 – 8 pkt)
Rozpoznaj nazwę góry lub masywu po opisie, dobierz numer ilustracji (od 1 do 4) przedstawiającą tę
górę oraz uzupełnij tabelkę.
Opis góry/masywu

Nazwa
góry/masywu

Masyw górski pochodzenia wulkanicznego w środkowej Afryce Identyfikowany jest z Górami
Księżycowymi zaznaczonymi na mapie Ptolemeusza w II wieku naszej ery.
Masyw górski o wysokości 4892 m n.p.m., jest najwyższy na kontynencie, a zatem zaliczany
do Korony Ziemi.
Podawana jest jako najwyższy szczyt Australii i Oceanii, Jest położona w Górach
Śnieżnych w paśmie Alp Australijskich.
Jest jednym z najwyższych samotnych masywów w Afryce. W jego skład wchodzą trzy szczyty
będące pozostałością po trzech wulkanach.
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Nr
zdjęcia

Zadanie 5 (0 – 20 pkt)
Na zamieszczonej poniżej mapie zaznaczono położenie atrakcji turystycznych Afryki, Australii i
Antarktydy (literami od A do K), które przedstawiono na zdjęciach oznaczonych numerami od 1 do
10.
Uzupełnij poniższą tabelę dopisując do nazwy atrakcji właściwą literę przyporządkowania na mapie
oraz numer zdjęcia przedstawiający tę atrakcję.
Nazwa

Numer zdjęcia

Oznaczenie na mapie

Bariera Rossa
Blood Falls
Dwunastu Apostołów
Erebus
Kilimandżaro
Timbuktu
Uluru
Wave Rock
Wodospad Wallaman
Wodospad Wiktorii

4

3

4
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Zadanie 6 (0 – 8 pkt)
Obok zamieszczono 4 klimatogramy (od 1 do 4)
przedstawiające dane dla stacji meteorologicznych
leżących wzdłuż 20 południka w Afryce.
Uzupełnij tabelę wpisując obok numeru poprawną
nazwę strefy klimatycznej i typ klimatu oraz nazwę
strefy roślinnej charakterystycznej dla tego typu
klimatu.
Nr
klim.
1.

Nazwa strefy oraz typu
klimatu

Nazwa strefy
roślinnej

2.

3.

4.

Zadanie 7 (0 – 4 pkt)
W Afryce znajdują się
dwa (jedne z
największych na świecie)
cmentarzyska statków.
Uzupełnij poniższą
tabelkę wpisując, obok
numeru zdjęcia,
poprawne ich nazwy
(lub miejsce lokalizacji)
oraz dobierz właściwy
numer
przyporządkowania na
mapie (od 1 do 8).

Nr zdjęcia

Nazwa miejsca / lokalizacja

Numer na
mapie

I

II
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Zadanie 8 (0 – 3 pkt)
Zamieszczone obok zdjęcie satelitarne przedstawia
jeden z największych atoli na świecie. Atol jest
niezamieszkany i odznacza się dziewiczą przyrodą,
szczególnie nietkniętą przez człowieka fauną wyspy,
znajduje się tam np. m.in. największa kolonia żółwi
olbrzymich. Wpisz do tabeli właściwe nazwy: atolu,
archipelagu, w którym jest położony oraz nazwę
państwa, w którego granicach jest położony ten atol.

Image Landsat/Copernicus

Data SIO.NOAA. U.S.Navy

NGA GEBCO

Kategoria

Nazwa

Atol
Archipelag
Państwo
Zadanie 9 (0 – 5 pkt)
Zamieszczona obok mapa przedstawia
archipelag wysp. Uzupełnij poniższą
tabelę dopisując: nazwę archipelagu i
nazwy wysp przedstawionych na tej
mapie.
Nazwa obiektu
Archipelag
Wyspa 1
Wyspa 2
Wyspa 3
Wyspa 4

Zadanie 10 (0 – 2 pkt)
Jest wyjątkową rzeką w Afryce o długości 1600 km, nie uchodzi bowiem do morza, ale
kończy swój bieg w kotlinie, uchodząc do bagnistego zbiornika.
Zapisz poniżej nazwę rzeki, której dotyczy opis oraz nazwę kotliny, w której kończy
swój bieg.
nazwa rzeki ……………………………………….. nazwa kotliny ………………………………………..
Zadanie 11 (0 – 3 pkt)
Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a jeśli zdanie jest fałszywe wpisz literę F.
Zadaniem Zbiornika Nasera miało być wyrównanie przepływu wód Nilu oraz dostarczanie wody do
nawadniania okolicznych pól. Po kilku latach okazało się, że budowa zbiornika przyczyniła się do wielu
tylko korzystnych zmian w środowisku.
Wskutek nanoszenia olbrzymich ilości mułu delta Nilu powiększa się każdego roku, a to przyczyniło się
do zaniku ławic sardynek przy ujściu Nilu.
W wyniku budowy zapory Nil przestał zalewać pola w dolinie, konieczne stało się więc stosowanie tam
nawozów sztucznych.
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Zadanie 12 (0 – 8 pkt)
Uzupełnij poprawnie poniższą tabelkę wpisując obok opisu właściwą nazwę państwa oraz poprawny
numer przyporządkowania (od 1 do 7) tego państwa na mapie.
Nr na
mapie

Nazwa
państwa

Opis państwa
Niewielkie państwo śródlądowe, dawna kolonia Belgii, niepodległe od 1962 roku. Na całym świecie
stało się znane w wyniku brutalnej i krwawej wojny domowej na tle etnicznym, w której kraj
pogrążył się na początku lat 90-tych.
Afrykańskie państwo ze stolicą w Dżubie, powstałe 9 lipca 2011 roku na mocy porozumienia, które
zakończyło – najdłuższą wojnę domową w Afryce.. W 2016/2017 r. w kraju tym za sprawą walk,
które przyczyniły się do pogromów i wysiedleń, zapanowała klęska głodu.
Bardzo duży kraj, dawna kolonia Francji, niepodległy od 1960 roku. Przez wiele lat istniał jako
lokalne imperium, które Francuzi podporządkowali sobie dopiero w XIX wieku. W ostatnich latach
przez kraj przetoczyła się wojna niepodległościowa Tuaregów, walczących o oderwanie od kraju
państwa Azawad.
Jedyny nieskolonizowany kraj Afrykański, w latach 1936 – 1941 okupowany przez Włochy. Jeden z
pierwszych krajów chrześcijańskich w Afryce. Kraj zmaga się obecnie z problemem głodu.
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Zadanie 13 (0 – 5 pkt)
Obok przedstawiono na wykresie pięć państw
o najwyższym PKB na osobę /PKB Per Capita/
w Afryce oraz główne źródło, z którego to
PKB pochodzi. Przyporządkuj odpowiednie
numery wykresów do nazw państw podanych
w tabeli.
Botswana
Gabon
Gwinea Równikowa
Mauritius
Seszele
(https://pl.tradingeconomics.com

Zadanie 14 (0 – 1 pkt)
Zamieszczone obok zdjęcie przedstawia Pomnik Ofiar Katynia w
jednym z miast Afryki. Pomnik powstał z inicjatywy
miejscowej Polonii. Jest to jedyny taki pomnik w Afryce.
Pomnik ten znajduje się w miejskim parku James & Ethel Grey.
Zaznacz nazwę miasta, w którym jest ten pomnik:
A.
B.
C.
D.

Kairze,
Tobruku,
Aleksandrii,
Johannesburgu.

Zadanie 15 (0 – 1 pkt)
„Na wyspie, jednym z zamorskich departamentów Francji, nie
sposób nie zachwycić się charakterystyczną miejscową architekturą:
chatami i willami kreolskimi. Odkrywając przez miesiąc piękne
zakątki wyspy, podziwialiśmy te domy w każdej, nawet najmniejszej
osadzie.”
Która z wysp jest opisana w artykule Poznaj Świat Luty 2017?
(zaznacz poprawną odpowiedź)
A.
B.
C.
D.

Sokotra,
Reunion,
Zanzibar,
Mauritius.

Zadanie 16 (0 – 1 pkt)
Jest malutkim państewkiem otoczonym z trzech stron przez Republikę Południowej Afryki. Tylko
niewielki odcinek kraju graniczy z Mozambikiem. Wygląda jak uboga wyspa na oceanie bogatego
sąsiada. Jednak ten niewielki naród ma swoją historię, dzielnego króla i śni własny sen o potędze.
Ta ostatnia na afrykańskim kontynencie monarchia absolutna odzyskała niepodległość w 1968 r.
Które państwo jest opisane w artykule Poznaj Świat Grudzień 2017? (zaznacz poprawną odpowiedź)
A. Suazi (Eswatini),

B. Lesotho,

C. Botswana,

D. Zimbabwe.
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Zadanie 17 (0 – 1 pkt)
„….już w pierwszej minucie naszego spotkania w Bonorong Wildlife
Sanctuary skradł moje serce. Był uroczy. Smacznie spał, zażywając
słonecznej kąpieli. Wyglądał jak niewielki, pulchny pies, przez co od
razu chciało się go przytulić.
Poluje on na małą zwierzynę, ale w dużej mierze żywi się znalezioną
padliną. Występuje tylko na Tasmanii.”
Powyższy fragment artykułu opisuje (zaznacz poprawną odpowiedź):
A.
B.
C.
D.

diabła tasmańskiego,
wilka tasmańskiego,
lisa workowatwgo,
kanguroszczura.

Zadanie 18 (0 – 12 pkt)
Tabela nr 1 zawiera imiona i nazwiska odkrywców/ podróżników oznaczone literą od A do L. Tabela
nr 2 zawiera opisy osiągnięć tych odkrywców/podróżników i oznaczone liczbą od 1 do 12. Dopisz
przy każdym osiągnięciu, w tabeli nr 2, literę przyporządkowania odkrywcy/podróżnika, który tego
dokonał.

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Imię nazwisko
odkrywcy/podróżnika
Bartłomiej Dias

Osiągnięcia odkrywcy/podróżnika
A

1.

Dopłynął do Przylądka Dobrej Nadziei

David Livingstone

B

2.

Opłynął Afrykę

Fabian von
Bellingshausen
Hans Meyer

C

3.

Odkrył Kilimandżaro

D

4.

Zdobył Kilimandżaro

Johannes Rebmann

E

5.

Odkrył Jezioro Niasa.

John McDouall Stuart

F

6.

Zauważył i wylądował na wybrzeżu Australii

Kazimierz Nowak

G

7.

Paweł Edmund Strzelecki

H

8.

Roald Amundsen

I

9.

Przemierzył kontynent australijski z południa na północ i
powrócił, przez centrum kontynentu /pierwsza udana
wyprawa/
Odkrył złoto w Australii i wspiął się na najwyższy szczyt w
części kontynentalnej
Odkrył Antarktydę i ją opłynął

Vasco da Gama

J

10.

Zdobył biegun południowy

Vivian Ernest Fuchs

K

11.

Willem Janszoon

L

12.

Dokonał pierwszego lądowego przejścia w poprzek Antarktydy
przez biegun południowy.
Przemierzył samotnie Afrykę z północy na południe i z
powrotem. Z czego w jedną stronę rowerem.
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Zadanie 19 (0 – 1 pkt)
Na zamieszczonej obok mapie Australii zaznaczono jeden z parków
narodowych, który położony jest w stanie Nowa Południowa Walia.
Utworzono go w 1967 roku. Park obejmuje najwyższe partie Alp
Australijskich. Atrakcję tego parku stanowi ok. 60 jaskiń
ozdobionych stalaktytami i ciepłe źródła. Roślinność reprezentują lasy
eukaliptusowe, przechodzące w niskie, krzewiaste zarośla eukaliptusowe,
które na wysokości 1700-1950 m n.p.m. zastępują formacje trawiaste, tzw.
tussock, powyżej są pola wiecznych śniegów.
Zapisz poprawną nazwę tego parku ……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 20 (0 – 1 pkt)
Stuart Highway to (zaznacz poprawną odpowiedź):
A.
B.
C.
D.

nazwa najwyższego budynku w Canberze,
siedziba gubernatora generalnego Australii,
nazwa drogi transkontynentalnej w Australii,
nazwa transkontynentalnej linii kolejowej w Australii.

Zadanie 21 (0 – 1 pkt)
Zamieszczona obok mapa przedstawia trasy wypraw odkrywczych
Australii. Który z odkrywców dotarł do Nowej Zelandii, wyspy Tonga i
Fidżi oraz badał północne wybrzeża Australii? (zaznacz poprawną
odpowiedź)
A.
B.
C.
D.

James Cook,
Abel Tasman,
William Dampier,
Luis Váez de Torres.
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