
Kuratorium O6wiaty w Lublinie

Imie i nazwisko ucznia

regra n;rzwa szKory
Liczba uzyskanych punkt6w

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNI6W SZKOI,Y PODSTAWOWEI
ZESTAW ZADAN KONKURSOWYCH

ROK SZKOLNY 2079t2020

ETAP DRUGI

Instrukcia dla ucznia

1. Zestaw konkursowy zawiera 20 zadan.
2. Przed rozpoczgciem pracy sprawdi, czy zestaw zadart

jest kompletny.

le2eli zauwa2ysz usterki, zgloS je Komisji Konkursowej.
3. Zadanta czytaj uwaLnie i ze zrozumieniem.
4. Zadania zapisane w brudnopisie nie bgd4 oceniane.
5. Rozwi4zania zapisuj dfugopisem lub pi6rem.

Rozwi4zania zapisane ol6wkiem nie bgd4 oceniane.

6. W nawiasach obok numer6w zadan podano liczbg
punkt6w mo2liwych do uzyskania za dane zadanie.

7. Nie u2ywaj kalkulatora.
8. Nie u2ywaj korektora.

Pracuj samodzielnie.
POWODZENIA!

Czas pracy:
90 minut

Liczba punkt6w
mo2liwych
do uzyskania: 40.

Do nastgpnego
etapu przejdziesz,
gdy uzyskasz co

najmniej 34 punkty.
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Zadanie 1 (0 – 1 p.)  

Spośród wymienionych niżej następstw ruchów Ziemi podkreśl tylko te, które są 

konsekwencją ruchu obrotowego.  

A. Występowanie dnia i nocy. 

B. Zjawisko dnia i nocy polarnej. 

C. Zmiana czasu.                                        

D. Zmiana długości trwania dnia i nocy. 

E. Zmiana wysokości Słońca nad widnokręgiem w momencie górowania. 

F. Spłaszczenie Ziemi na biegunach. 

G. Zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca na widnokręgu. 

 

Zadanie 2 (0 – 4 p.)  

W Paryżu (48°52´N; 2°21´E) jest czwartek, godzina 23.00 czasu strefowego. 

Oblicz godzinę czasu strefowego i podaj dzień tygodnia w następujących miastach: 

 

A) Ankara (39°56´N; 32°51´E) 

B) Ottawa (45°25´N; 75°42´W) 

 

Obliczenia: 

A) 

Ankara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynik:       
Godzina czasu strefowego: ………………………………. 
Dzień tygodnia: …………………………………………………. 
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B) 

Ottawa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynik: 
Godzina czasu strefowego: ………………………………. 
Dzień tygodnia: ………………………………………………… 
 

 

Zadanie 3 (0 – 2p.)  

Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w jednym z dni roku. Poniższe zdania prezentują 

prawdziwe i nieprawdziwe informacje dotyczące zaznaczonych punktów. 
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Wpisz literę P obok zdania prawdziwego a literę F obok zdania fałszywego.    

a) Punkty X i Y mają ten sam czas słoneczny.                                                                         …… 

b) Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu równonocy.                                          …… 

c) W miejscu oznaczonym literą E Słońce podczas górowania znajduje się w zenicie.   …… 

d) W miejscu oznaczonym literą A jest dzień polarny.                                                          …… 

e) Wysokość górowania Słońca w miejscu oznaczonym literą D jest niższa niż w miejscu 

oznaczonym literą B.                                                                                                              …… 

 

Poniższy rysunek siatki kartograficznej wykorzystaj do rozwiązania zadania nr 4 i nr 5 

 

Zadanie 4 (0 – 1p.)  

Wybierz poprawną odpowiedź.           

Fragment siatki kartograficznej na powyższym rysunku przedstawia         

 

a) 75 % półkuli północnej i 25% półkuli południowej.       

b) 75% półkuli północnej. 

c) 100% półkuli północnej. 

d) 67% półkuli północnej. 
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Zadanie 5 (0 – 1p.)  

Jaki kierunek wskazują strzałki „b” i „d”? Dokończ poniższe zdania. 

Strzałka „b” wskazuje kierunek …………………………………………………………………… 

Strzałka „d” wskazuje kierunek …………………………………………………………………… 

 

Zadanie 6 (0 – 1p.)  

Wybierz poprawną odpowiedź.  

Szerokość międzyzwrotnikowej strefy oświetlenia Ziemi wynosi w przybliżeniu 

a) 4773 km. 

b) 6321 km. 

c) 5836 km. 

d) 5217 km. 

 

Zadanie 7 (0 – 1p.)  

Wybierz poprawną odpowiedź. 

Strefa umiarkowanych szerokości geograficznych na mapie w skali 1: 200 000 000 ma 

szerokość około 

a) 3, 4 cm. 

b) 2,4 cm. 

c) 4,7 cm. 

d) 5,2 cm. 

 

Zadanie 8 (0 – 2p.)  

Na mapie w skali 1: 250 000 wyspa Wolin zajmuje powierzchnię 4240 mm². Oblicz 

powierzchnię rzeczywistą tej wyspy i zapisz w km². 

Obliczenia: 

 
 
 
 
 
 
 
Wynik 
Powierzchnia rzeczywista wyspy wynosi …………………………………… 
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Zadanie 9 (0 – 3p.)  

Na mapie zaznaczono kółkami miejsca, które charakteryzują się opisanymi niżej cechami.  

 

Wpisz w kółka cyfry, które odpowiadają właściwym opisom.  Jeden z opisów nie pasuje do 

żadnego miejsca. Opis ten pozostanie bez przyporządkowania.      

 

 

1 – w dniu dzisiejszym (20 listopada) Słońce góruje tam najniżej 

2 – występuje tu klimat kontynentalny strefy podzwrotnikowej         

3 – leży w klimacie umiarkowanym przejściowym                               

4 – klimat jest tu skrajnie suchy 

5 – w listopadzie zaczyna się tu pora sucha 

6 – średnia temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi tu około - 12°C 

7 – roczna amplituda temperatury nie przekracza tu 5°C 

8 – najwięcej opadów występuje tu w porze zimowej 
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Zadanie 10 (0 – 2p.)  

Na podstawie analizy zamieszczonego niżej wykresu temperatur i opadów podaj: 

a) długość termicznego lata (liczba miesięcy): ……………… 

b) minimalną wartość opadów: ……………… 

c) miesiąc wystąpienia minimum opadowego: ………………  

 

 

Zadanie 11 (0 – 2p.)  

Na podstawie analizy wykresu w zadaniu nr 10 podaj nazwę typu klimatu i zaznacz na mapie 

Europy literą Y miejsce, w którym może on występować. 

Typ klimatu …………………………………………….. 
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Zadanie 12 (0 – 4p.)  

Uzupełnij poniższą tabelę. Każdej wymienionej formacji roślinnej przyporządkuj po trzy (3) 

charakterystyczne rośliny i po trzy (3) najbardziej charakterystyczne zwierzęta. Wybierz je 

spośród wymienionych w ramce. 

Rośliny: wysokie trawy; liany; buki; świerki; mahoniowce; kaktusy; akacje; palmy 
daktylowe;  cyprysy;  brzozy karłowate; baobaby; mchy;  jodły; drzewa hebanowe; 
tamaryszek; sosny; porosty    
 
Zwierzęta: antylopy; fenki; renifery; goryle; wielbłądy; jelenie; żyrafy; tukany; lisy; 
niedźwiedzie polarne; okapi; zebry; skoczki pustynne; wilki tasmańskie; wiewiórki; zające 
bielaki; pingwiny cesarskie 
 
 

 

    Formacja roślinna Charakterystyczne rośliny Charakterystyczne zwierzęta 

tundra   

tajga   

pustynia gorąca   

sawanna    

las równikowy   

 

Zadanie 13 (0 - 2p.)  

Poniżej zamieszczono wybrane informacje o kontynentach. Przy każdej z nich podaj nazwę 

kontynentu, którego dana informacja dotyczy. 

a) Wzdłuż zachodniego wybrzeża kontynentu przebiegają łańcuchy górskie, a na 

północy przecina go koło podbiegunowe. ………………………………………………….  

b) Kontynent posiada najbardziej urozmaiconą linię brzegową.  …………………………………… 

c) Przez kontynent ten przebiega Zwrotnik Koziorożca, a od wschodu oblewa go Ocean 

Spokojny. …………………………………………….. 

d) Przez kontynent przebiega równik oraz południk 0°. ……………………………………… 

e) Na tym kontynencie występują wszystkie strefy klimatyczne i roślinne Ziemi. 

……………………………………………. 
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Zadanie 14 (0 – 4 p.)  

Uzupełnij poniższą tabelę. Do każdego państwa europejskiego przyporządkuj najważniejsze źródło 

wytwarzania energii elektrycznej oraz czynnik przyrodniczy wpływający na taki stan rzeczy. Wybierz 

je spośród wymienionych w ramce. 

Źródła energii:   energia wodna;      energia wiatrowa;  energia geotermalna;     energia 
cieplna;   energia jądrowa;  energia słoneczna  
 
Czynnik przyrodniczy:      położenie na styku płyt kontynentalnych;    wiele rzek o dużym 
spadku;      brak surowców energetycznych;   duże zasoby węgla kamiennego i brunatnego; 
silne wiatry;  duże pokłady torfu   

Uzupełnij tabelę. 

Nazwa państwa              Źródło energii               Czynnik przyrodniczy 

Holandia   

Islandia   

Polska   

Litwa   

Norwegia   

 

Zadanie 15 (0 –2p.) 

Na podstawie tekstu źródłowego, dotyczącego Grecji wykonaj zamieszczone pod testem 

polecenia. 

Grecja jest czymś więcej niż się zwykle oczekuje. Jest tak z wielu powodów. Skarby wydają się 

tam kryć w każdym kącie: ruiny ukazujące minioną wspaniałość i wielowiekową ludzką 

obecność, sklep pełen pięknych wyrobów rękodzielniczych, domki campingowe usytuowane 

wprost na plaży. Niemalże wszystkie hotele są nowe i wyposażone we wszelkie udogodnienia 

potrzebne turystom. Są tu ogromne przestrzenie szafirowego morza i wiele przydrożnych 

tawern zapraszających do wejścia. Kombinacja nowoczesności i starożytności daje 

przybyszowi wrażenie, iż ciągle znajduje się między fantazją a rzeczywistością. Jest tak do 

momentu kiedy nie znajdzie połączenia dla tych dwóch światów, tzn. nie zrozumie, iż kraj ten 

do pewnego stopnia żyje przeszłością. 

      Obszar Grecji składa się z kilku części o odmiennej geografii. Wznoszące się pasma górskie 

przedzielają malownicze doliny, jeziora i morze, które tworzy niezliczone zatoki i półwyspy. 

Trzeba także pamiętać o ogromnej ilości wysp. Niemalże 50 tys. mil kwadratowych lądu 

otaczają błękitne i klarownie czyste wody. Mają one wpływ na temperaturę we wszystkich 

porach roku. Prawie stale świecące słońce, które nadaje blask wszystkiemu. 

„Grecja – historia, sztuka, folklor, wędrówki” – wyd. TOUBI’S 
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Polecenie 1: Wymień 3 czynniki przyrodnicze, które wpływają na atrakcyjność turystyczną 

Europy Południowej. 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Polecenie 2: Wymień 3 czynniki pozaprzyrodnicze, które wpływają na atrakcyjność 

turystyczną Europy Południowej. 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 16 (0 – 2p.)  

Poniższe zdania dotyczą problemów gospodarczych i społecznych Ukrainy. Wpisz obok 

zdania prawdziwego literę – P a obok fałszywego literę F. 

Lp.                                                             Zdanie P lub F 

1. Na Ukrainie są korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa dzięki 
występowaniu gleb bielicowych. 

 

2. Ukraina posiada duże zasoby węgla kamiennego oraz rud żelaza i 
manganu.  

 

3. Walutą obowiązującą na Ukrainie jest euro.   

4. Od wielu lat na Ukrainie utrzymuje się ujemny przyrost naturalny.  

5. Na Ukrainie realizowane są reformy, mające na celu wprowadzenie 
gospodarki rynkowej.  

 

 

Zadanie 17 (0 – 1p.)  

Wybierz odpowiedzi stanowiące dokończenie poniższego zdania.  

Przyczyny przemian struktury przemysłu w Nadrenii Północnej – Westfalii w Niemczech to 

A. zwiększona emisja i duża zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. 

B. rozwój przemysłu maszynowego. 

C. zmniejszenie zasobów węgla kamiennego oraz wzrost kosztów jego wydobycia. 

D. zwiększony napływ imigrantów. 

E. wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. 
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Zadanie 18 (0-2p)  

Poniższe zdania dotyczą krain geograficznych Polski. Wpisz obok zdania prawdziwego – literę 

P a obok fałszywego – literę F. 

1) W rzeźbie Tatr Wysokich występują liczne jaskinie krasowe                                     ……… 

2) Najwyższym polskim pasmem górskim są Karkonosze.                                              ……… 

3) Bieszczady są najbardziej wysuniętym na wschód pasmem polskich Beskidów.   ……… 

4) Karpaty dzielą się na: Zachodnie, Wschodnie i Południowe.                                     ……… 

5) Gołoborza są charakterystyczne w krajobrazie Gór Sowich.                                     ……… 

 

Zadanie 19 (0 – 1p)  

Podkreśl wszystkie cechy, które nie są cechami rzeźby terenu powierzchni Polski.       

a) Rzeźba Polski charakteryzuje się pasowym układem krain geograficznych o przebiegu 

południkowym. 

b) Rzeźba Polski charakteryzuje się pasowym układem krain geograficznych o przebiegu 

równoleżnikowym. 

c) Powierzchnia Polski obniża się z południowego wschodu w kierunku północno – 

zachodnim. 

d) Powierzchnia Polski obniża się ze wschodu w kierunku zachodnim.  

e) Rzeźba w pasie pojezierzy ma charakter młodoglacjalny. 

 

Zadanie 20 (0 – 2p)  

Poniżej wypisano osiem (8) obiektów turystycznych Polski. Cztery (4) z nich znajdują się na 

liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Podkreśl te (4) 

nazwy. 

 

a) Stare Miasto w Zamościu 

b) Woliński Park Narodowy 

c) Puszcza Białowieska 

d) Ojcowski Park Narodowy 

e) Stare Miasto we Wrocławiu 

f) Hala Stulecia we Wrocławiu 

g) Wydmy śródlądowe w Puszczy Kampinoskiej 

h) Zamek Krzyżacki w Malborku 


