....................
Kod ucznia

...........................
Suma punktów

STOPIEŃ III
KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego
rok szkolny 2018/2019

4 marca 2019 r.
Temat: PALCEM PO MAPIE

Instrukcja:
1. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 19 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 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

KARTA PUNKTOWANIA
Nr zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Razem

Liczba punktów
0–1
0–4
0–2
0–1
0–1
0–1
0–4
0–6
0–9
0–1
0 – 10
0–7
0–4
0 – 17
0–1
0 – 21
0–3
0–5
0 – 12
0 – 110

Uzyskane punkty

Zadanie 1 (0 – 1 pkt)

1

Zamieszczone obok mapy (oznaczone numerem 1 i 2)
mają różną skalę i przedstawiają ten sam fragment
Europy.
Która z map została wykonana w większej skali?
Zapisz poprawną odpowiedź.

2

W większej skali została wykonana mapa nr ………….

http://www.geographic.cba.pl/mapa_jako_obraz_ziemi.html

Zadanie 2 (0 – 4 pkt)
Na mapie w skali 1 : 500 000 powierzchnia jeziora wynosi 5 cm ². Oblicz rzeczywistą powierzchnię
tego jeziora i zapisz poprawną odpowiedź.
Miejsce na obliczenia:

Odpowiedź: Powierzchnia tego jeziora wynosi ……………………………………………………………………………….
Zadani 3 (0 – 2 pkt)
Oblicz wysokość względną punktu X (649 m n.p.m.) względem punktu Y (420 m n.p.m.). Zapisz
poprawną odpowiedź.
Miejsce na obliczenia:

Odp. Wysokość względna wynosi …………………..
Zadanie 4 (0 – 1)
Jaką metodę zastosowano w celu prezentacji występowania
surowców mineralnych na mapie, której fragment zamieszczono
obok? (zaznacz poprawną odpowiedź)
A.
B.
C.
D.

metodą zasięgu,
metodą sygnatur,
metodą kartogramu,
metodą kartodiagramu.

Zadanie 5 (0 – 1 pkt)
Poniżej zamieszono 4 mapy od numeru 1 do 4. Którym numerem oznaczona jest mapa turystyczna?
(zaznacz poprawną odpowiedź)

A. 1,

B. 2,

C. 3,

D. 4.

Zadanie 6 (0 – 1)
W mieście Rockhampton w Australii w samo południe Słońce odbijało się w lustrze wody
w miejscowej głębokiej studni. W tym samym czasie w Dhace (23°N 90°E) zegar słoneczny wskazywał
godzinę 8.00.
Który zestaw zawiera poprawne współrzędne geograficzne miasta Rockhampton? (zaznacz poprawną
odpowiedź)
A. 230 N, 1500 E,

B. 230 S, 1500 E,

C. 230 N, 1500 W,

D. 230 S, 1500 W.

Zadanie 7 (0 – 4 pkt)
Zadania od 1 do 3 wykonaj na podstawie poniższego schematu półkuli północnej.
Z portu A do portu B płynie statek.
1. Zapisz, w jakim kierunku płynie
statek - ……………………………………..
2. Zapisz nazwę morza, po którym
płynie statek ……………………………..
3. Zapisz poniżej współrzędne geograficzne
statku po dopłynięciu do punktu B
……………………………………………………………….

Zadanie 8 (0 – 6 pkt)
Poniżej zamieszczono 6 fragmentów map poziomicowych oraz ilustracje form terenu oznaczone
literami od A do F. Dopisz do każdego fragmentu mapy poziomicowej właściwą literę
przyporządkowania formy terenu przedstawionej na tych ilustracjach.

Zadanie 9 (0 – 9 pkt)
Wykonaj polecenia od 1 do 3 na podstawie
zamieszczonej obok mapy.
1. Granica miedzy Europą i Azją według
Międzynarodowej Unii Geograficznej przebiega
wzdłuż (zaznacz poprawne odpowiedzi):
A. Cieśniny Bajdarackiej,
B. wschodniego podnóża gór Ural,
C. doliny rzeki Wołgi aż do jej ujścia,
D. wschodniego brzegu Morza Azowskiego i Zatoki
Taganroskiej
E. Cieśniny Kerczeńskiej.
2. Afrykę od Azji oddziela (zaznacz poprawne
odpowiedzi):
A. Cieśnina Ormuz,
B. Morze Czerwone,
C. Zatoka Akaba,
D. Zatoka Sueska.

3. Dopisz literę P przy zdaniu prawdziwym, a literę F przy zdaniu fałszywym.
P/F
A. Półwysep Synaj położony jest w zachodniej Azji i jest częścią Egiptu.
B. Morze Czerwone jest morzem śródlądowym i stanowi część Oceanu Indyjskiego. Jest
jednym z trzech mórz nazwanych w języku polskim nazwą barwy.
C. Wyspę Islandię od wyspy Grenlandia oddziela Cieśnina Duńska.
D. Nowa Ziemia leży na północno-wschodnim krańcu Europy. Archipelag otaczają
wody Morza Barentsa od zachodu i Morza Wschodniosyberyjskiego od wschodu.
Zadanie 10 (0 – 1 pkt)
„Picasso kochał tutejsze plaże i słońce. Chagall po latach
biedowania w Rosji znalazł swoją szczęśliwą przystań.
Matisse mówił, że zyskał tu drugie życie. Pejzaże to żywe
obrazy, malowane ręką natury. Po jednej stronie falująca
zieleń sosen, cyprysów i pinii z alpejskimi szczytami na
horyzoncie, po drugiej – morze.”
Powyższy fragment opisuje odcinek wybrzeża morza. Jest to
największy region turystyczny tego państwa, który odwiedza
około 10 milionów turystów rocznie.
Którego regionu turystycznego dotyczy ten opis?
Zaznacz poprawną odpowiedź na podstawie zamieszczonej
obok mapy .
A. Riwiery Makarskiej,
B. Riwiery Liguryjskiej,
C. Riwiery Olimpijskiej,
D. Lazurowego Wybrzeże.

Zadanie 11 (0 – 10 pkt)
Wpisz poprawne odpowiedzi w
zadaniach a i b na podstawie
zamieszczonej obok mapy Europy.
a. Uzupełnij zdania wpisując
poprawne nazwy gór.

 Grzbiet pasma ……………….…………………………….. tworzy granicę francusko – hiszpańską.
 Należący do Alpidów Zachodnich łańcuch górski w południowo-wschodniej części Półwyspu
Iberyjskiego, drugi po Alpach pod względem wysokości w Europie.………………………………………….
 W górach ……………….……………………………………………………………… ma swoje źródła druga, pod
względem długości, rzeka w Europie.
 Zalane przez morze doliny gór ……………….……………………….stanowią dziś wybrzeże dalmatyńskie.
 Zalane przez morze długie, wąskie i głębokie (U-kształtne) doliny polodowcowych gór
…………………………………………………. tworzą dziś wybrzeże fiordowe.
b. Uszereguj nazwy łańcuchów górskich w kolejności z W na E.
1.
2.
3.
4.
5.

Betyckie
Dynarskie
Harz
Rodopy
Wogezy

Zadanie 12 (0 – 7 pkt.)
Zatoka to część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd.
Dobierz nazwę zatoki (oznaczoną liczbami od 1 do 7) do nazwy zbiornika wodnego, którego ta zatoka
jest częścią (oznaczonego literami od A do G).
Nazwa zatoki
1. Zatoka Kara-Bogaz-Goł
2. Zatoka Taganroska
3. Zatoka Lwia
4. Zatoka Pohaj
5. Zatoka Tonkińska
6. Zatoka Karpentaria
7. Zatoka Fundy
1……….,

2……….,

Nazwa zbiornika wodnego
A. Morze Śródziemne
B. Morze Żółte
C. Morze Kaspijskie
D. Morze Południowochińskie
E. Morze Azowskie
F. Ocean Atlantycki
G. Morze Arafura
3……….,

4……….,

5……….,

6…………,

7…………

Zadanie 13 (0 – 4 pkt)
Wykonaj polecenia od 1 do 4 na podstawie zamieszczonej poniżej mapy Europy.

1. Którymi spośród poniżej wymienionych cieśnin trzeba przepłnąć, aby najkrótszą drogą morską
pokonać trasę z miasta Rostowa nad Donem do miasta Wenecji (miasta zaznaczone są kolorem
niebieskim)? Zaznacz ten zestaw, który zawiera tylko właściwe nazwy cieśnin.
A. Bosfor, Kithira. Św. Bonifacio,
B. Kerczeńska, Mesyńska, Otranto,
C. Dardanelle, Kafirejska, Matapan,
D. Kerczeńska, Bosfor, Otranto.
2. W którym zestawie podano tylko poprawne nazwy mórz śródlądowych? (zaznacz poprawny zestaw
tych)
A. Morze Adriatyckie, Morze Północne, Morze Irlandzkie,
B. Morze Jońskie, Morze Śródziemne, Morze Barentsa,
C. Morze Bałtyckie, Morze Marmara, Morze Azowskie,
D. Morze Czarne, Morze Białe, Morze Kaspijskie.
3. Jezioro położone w Rosji (do 1940 część jeziora należała do Finlandii), na północny wschód
od Petersburga. Którego jeziora dotyczy opis. Zaznacz poprawną nazwę jeziora.
A. Ładoga,
B. Onega,
C. Pejpus,
D. Saimaa.
4. W którym zestawie podano tylko poprawne nazwy państw, przez które przepływa Dunaj lub mają
dostęp tylko do jednego brzegu tej rzeki? (zaznacz poprawną odpowiedź)
A. Niemcy, Mołdawię, Chorwację, Rumunię,
B. Szwajcarię, Niemcy, Austrię, Ukrainę,
C. Słowację, Bułgarię, Słowenię, Serbię,
D. Niemcy, Czechy, Węgry, Bułgarię.

Zadanie 14 (0 – 17 pkt)
Polecenie A i B wykonaj na podstawie konturów państw europejskich, które zostały zamieszczone
poniżej.
A. Rozpoznaj państwa europejskie na podstawie ich konturów (oznaczone numerami od 1 do 6). Zapisz
poprawne nazwy tych państw oraz nazwy ich stolic, obok właściwego numeru konturu w tabelce.

Nr konturu państwa

Nazwa państwa

Nazwa stolicy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
B. Uzupełnij poniższe zdania dopisując poprawne nazwy krajów europejskich, których kontury
zamieszczono powyżej.
1. Kraj/-e śródlądowe ………………………………………………………………………….....................................
2. Kraj/-e wyspiarskie …………………………………………………………………………………………………………….
3. Kraj/-e, których sąsiadem są Niemcy i Francja ……………………………………………………………………
4. Kraj/-e alpejski/e ………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 15 (0 – 1 pkt)
Nazwa tego miasta w języku hebrajskim oznacza „dom chleba”
i nawiązuje do urodzajnych okolicznych terenów, na których uprawiano
zboża. Jeden z tutejszych kościołów – ani duży, ani wysadzany złotem –
to najważniejsza świątynia chrześcijańska świata. Miasto położone
jest w Autonomii Palestyńskiej. Jest to ważny ośrodek palestyńskiej
władzy administracyjnej i centrum palestyńskiej kultury. Duże znaczenie
gospodarcze ma turystyka, zwłaszcza pielgrzymkowa.
Zaznacz poprawną nazwę tego miasta.
A. Jerozolima,

B. Ramallah,

C. Betlejem,

D. Galilea.

Zadanie 16 (0 – 21 pkt)
Poniższa mapa świata przedstawia Koronę Ziemi - najwyższe szczyty poszczególnych
kontynentów według Międzynarodowej Unii Geograficznej.
Uzupełnij tabelkę wpisując obok wysokości szczyt/masywu właściwy numer przyporządkowania
na mapie oraz nazwę państwa/państw, w którym jest położony.

Wysokość

Numer na
mapie

Nazwa szczytu/masywu

5895 m.n.p.m.
8848 m.n.p.m.
6961 m.n.p.m.
4810 m.n.p.m.
6190 m.n.p.m.
2228 m.n.p.m.
4892 m.n.p.m.
Zadanie 17 (0 – 3 pkt.)
Zamieszczone obok zdjęcie przedstawia jeden ze szczytów wymienionych
w poprzednim zadaniu. Jest najwyższą górą kontynentu
a. Zapisz nazwę szczytu opisanego w powyższym tekście oraz nazwę
kontynentu, na którym położony jest ten szczyt.
Nazwa szczytu ………………………………………………………………………
Nazwa kontynentu…………………………………………………………………
b. W języku keczua, rdzennej ludności, nazwa szczytu oznacza
……………………………………………………………………………………………….

Państwo/-a, w którym jest
położony

Zadanie 18 (0 – 5 pkt)
Wpisz do tabeli numery, którymi oznaczono podane niżej parki narodowe na mapie Polski.
Przyporządkuj do nazwy odpowiedniego parku zamieszczony symbol parku wpisując w odpowiednie
miejsce znak X w tabeli.
nazwa
parku
numer
symbol

Biebrzański Park
Narodowy

Poleski Park
Narodowy

Gorczański Park
Narodowy

Magurski Park
Narodowy

Zadanie 19 (0 – 12 pkt.)
Na zamieszczonej obok mapie Polski zaznaczono
wybrane miasta (oznaczone numerami od 1 do 7).
Dobierz nazwę miasta oraz nazwę rzeki, która
przepływa przez to miasto do numeru
przyporządkowania na mapie i zapisz w tabeli.
Nr na
mapie

Nazwa miasta

Nazwa rzeki

1
2
3
4
5
6
Nazwy miast: Lublin, Piła, Opole, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Rzeszów, Poznań, Elbląg, Olsztyn,
Krosno, Zielona Góra.
Nazwy rzek: San, Motława, Odra, Pasłęka, Wisłok, Noteć, Wisłoka, Łyna, Warta, Nysa Kłodzka,
Drwęca,

