
 

 

 

 

 

 
 

 

…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ucznia 
 

 

………………………………………………………………….. 

Pełna nazwa szkoły 

 

 

…………………………………………………….. 

 

Maksymalna liczba punktów 40 

Uzyskana liczba punktów  
 

 
        

 

KONKURS GEOGRAFICZNY 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH  

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

ETAP DRUGI 
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 

2. Zestaw konkursowy zawiera 20 zadań. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli 

zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Zadania zapisane w brudnopisie nie będą oceniane. 

6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania zapisane ołówkiem nie 

będą oceniane. 

7. Nie używaj korektora i długopisu ścieralnego. 

8. W nawiasach obok numerów zadań podano maksymalną liczbę punktów możliwych 

do uzyskania za dane zadanie. 

9. Nie używaj kalkulatora. 

 

 

POWODZENIA! 

 

 



 

 

Geografia etap rejonowy 2021/202 

KLUCZ ODPOWIEDZI I KRYTERIA ZALICZANIA 

 

Zadanie 1 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

A  

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 2 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a) 672 – 525 = 147 m  

b) wschodni 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za wszystkie poprawne odpowiedzi (obliczenie i wskazanie stoku) 

1 p. – za jedną poprawną odpowiedź 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 3 (0 – 3 p.) 

Poprawne odpowiedzi: 

22 grudnia 

(23⁰ 26’S) 

noc polarną 

Kryterium zaliczenia: 

3 p. – za trzy poprawne odpowiedzi 

2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi 

1 p. – za jedną poprawną odpowiedź 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 4 (0 – 3 p.) 
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Zadanie 1. (1punkt) 

Minęło 500 lat od wyprawy Ferdynanda Magellana (27 IV 1521). Wyprawa ta, płynąc 

stale na zachód dotarła po trzech latach do portu macierzystego. Czego dowiodła?  

Wybierz poprawną odpowiedź. 

Wprawa Magellana jest dowodem na 

A. kulistość Ziemi 

 

B. rozmiar Ziemi 

 

C. zbadanie 

południowego 

krańca Afryki 

 

D. poszukiwanie 

krótszej drogi 

morskiej do Indii 

 
 

Liczba punktów 

….. /1 

 

Zadanie 2. (2 punkty) 

 

Źródło: Nowa Era (Generator testów) 

 

Na rysunku przedstawiono wzgórze.  

A. Oblicz, jaką wysokość musi pokonać turysta stojący w punkcie B, aby dojść do 

szczytu. 

 

 

 

 

 

        Odpowiedź:……………………………….. 

 

B. Który stok jest bardziej stromy – wschodni czy zachodni? 

 

………………………………………… 
Liczba punktów 

….. /2 

 

 



 

 

Poprawna odpowiedź: 

Charakterystyka Numer kraju 

Kraj śródlądowy, bez dostępu do morza. 3 

Kraj położony na półkulach wschodniej i zachodniej. 2 

Kraj o dużym odsetku żyznych gleb czarnoziemów.  1 

Na terytorium tego państwa znajdują się najwyższe góry Europy. 3 

Kraj ten wykorzystuje swoje rzeki o dużych spadkach do rozwoju 

hydroenergetyki – ponad 95% to elektrownie wodne. 

4 

Kraj ten położony jest w strefie klimatów podzwrotnikowych. 2 
 

Kryterium zaliczenia: 

3 p. – za wszystkie poprawne odpowiedzi 

2 p. – za cztery – pięć poprawne odpowiedzi 

1 p. – za 2 – 3 poprawne odpowiedzi 

0 p. – za mniej niż dwie poprawne odpowiedzi 

 

Zadanie 5 (0 – 5 p.) 

Poprawne odpowiedź: 

a.  oznaczenie przylądka Roca na mapie 

b.  

po jednym punkcie za poprawnie uzupełniony wiersz 

Skrajny punkt współrzędne 
geograficzne 

 kraj, w którym 
 znajduje się to miejsce 

A 68⁰ 14’E Rosja 

B 9⁰ 30’W Portugalia 

c. 68⁰ 14’ + 9⁰ 30’ = 77⁰ 44’ 
d. przykładowe odpowiedzi:  

- różnica czasu słonecznego, którą powoduje rozciągłość równoleżnikowa 

- występowanie typu morskiego i kontynentalnego klimatu  w Europie 

 

Kryterium zaliczenia: 

5 p. – za wszystkie poprawne odpowiedzi 

4 p. – za cztery poprawne odpowiedzi 

3 p. – za trzy poprawne odpowiedzi 

2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi 

1 p. – za jedną poprawną odpowiedź 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 
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Zadanie 3. (3 punkty) 

 

 Źródło: Nowa Era (Generator testów) 

 

Uzupełnij opis do rysunku: 

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu …………….. . Zenitalne górowanie 

Słońca występuje na Zwrotniku Koziorożca (…….⁰26’……) (uzupełnij współrzędne). 

W Murmańsku (68° 58′N 33° 03′E) mamy wówczas dzień polarny / noc polarną (skreśl 

nieprawidłowe określenie). 
Liczba punktów 

….. /3 

Mapa do zadań 4 – 7, 11. 

    
                                Mapka -  Źródło: Nowa Era, Generator testów 
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https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pl&pagename=Murma%C5%84sk&params=68.966666666667_N_33.05_E


 

 

Zadanie 6 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a)  oznaczenie dwóch miast Krakowa i Sankt Petersburga – jeden punkt za oba miasta  

b) w Sankt Petersburgu 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za poprawnie oznaczone miasta i poprawna odpowiedź w punkcie b 

1 p. – za poprawnie oznaczone miasta lub wskazanie Sankt Petersburga 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 7 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Dwa spośród podanych państw: Malta, Irlandia, Islandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii  

i Irlandii Północnej 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie dwóch państw wyspiarskich 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 8 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Zdanie: P F 

Przyczyną starzenia się ludności Europy są niski przyrost naturalny 

 i dłuższe życie jej mieszkańców. 

x  

Północne regiony Europy są bardzo gęsto zaludnione.  x 

Czynnikami rozmieszczenia ludności w Europie są sytuacja polityczna, dostęp 

do morza, dostęp do rzek. 

x  

 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za trzy poprawne wskazania 

1 p. – za dwa poprawne wskazania 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi lub częściowo poprawną odpowiedź 

 

Zadanie 9 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a. Litwy 



 Konkurs geograficzny dla uczniów szkoły podstawowej, rok szkolny 2021/2022, etap rejonowy 

 

Strona 4 z 12 
 

 

Zadanie 4. (3 punkty) 

 

Na mapie Europy zaznaczono cztery państwa. Zapisz numer przy charakterystyce 

(Uwaga – niektóre numery mogą być wykorzystane więcej niż jeden raz). 

 

Charakterystyka Numer kraju 

Kraj śródlądowy, bez dostępu do morza.  

Kraj położony na półkulach wschodniej i zachodniej.  

Kraj o dużym odsetku żyznych gleb czarnoziemów.   

Na terytorium tego państwa znajdują się najwyższe góry Europy.  

Kraj ten wykorzystuje swoje rzeki o dużych spadkach do 

rozwoju hydroenergetyki – ponad 95% to elektrownie wodne. 

 

Kraj ten położony jest w strefie klimatów podzwrotnikowych.  

 
Liczba punktów 

….. /3 

 

Zadanie 5. (5 punktów) 

 

Na niebiesko kropkami oznaczono skrajne punkty Europy. Literką A podpisano miejsce 

najdalej wysunięte na wschód.  

A. Podpisz na mapce punkt najdalej wysunięty na zachód – dopisz w tym miejscu 

literę B.  

B. Uzupełnij tabelkę, wykorzystując poniższe dane (wybierz te, które są prawdziwe): 

 

skrajny punkt współrzędne geograficzne kraj, w którym znajduje 

się to miejsce 

A 

 

  

B 

 

  

 

Dane:  

Współrzędne geograficzne: 71⁰08’N, 9⁰30’W, 68⁰14’E, 36⁰N;  

kraje: Norwegia, Rosja, Portugalia, Hiszpania, Grecja. 

 

C. Oblicz rozciągłość równoleżnikową Europy: 

 

 

 

 

 

D. Podaj jedną konsekwencję, którą powoduje rozciągłość równoleżnikowa: 

 

………………………………………………………………………. 
Liczba punktów 

….. /5 
 



 

 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 10 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

 

Niemal 75% powierzchni Europy zajmują tereny nizinne. 

 

P F 

 

Najwyższym szczytem Europy jest Mont Blanc (8848 m n.p.m.). 

 

P F 

 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za dwa poprawne wskazania 

1 p. – za jedno poprawne wskazanie 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 11 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Serbia, Chorwacja, Słowenia, Macedonia 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za cztery poprawne wskazania 

1 p. – za dwa lub trzy poprawne wskazania 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 12 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a) Murmańsk 

b) Np.: Mniejsze ryzyko, że temperatura uniemożliwi organizację zawodów (zawody mogą teraz 

rozgrywać się przy sztucznym oświetleniu) 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi 

1 p. – za jedną poprawną odpowiedź 
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Zadanie 6. (2 punkty) 
 

A. Oznacz na mapie konturowej Europy kwadratem i wpisz nazwy dwóch miast, 

(strona 3 arkusza): 

 Kraków (50⁰N, 20⁰E) i Sankt Petersburg (60⁰N, 30⁰E). 

B. W którym z nich można oglądać wcześniej zachód Słońca? 
 

Odpowiedź: …………………………………………………. 
Liczba punktów 

….. /2 
 

Zadanie 7. (1 punkt) 

 

Zapisz przykłady dwóch państw wyspiarskich Europy:  

 

……………………………………………………………………………………………. 
Liczba punktów 

….. /1 
 

Zadanie 8. (2 punkty) 

 

Przeczytaj uważnie zdania. Oznacz P, jeśli jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe. 

 

Zdanie: P F 

Przyczyną starzenia się ludności Europy są niski przyrost naturalny 

 i dłuższe życie jej mieszkańców. 

  

Północne regiony Europy są bardzo gęsto zaludnione. 

 

  

Czynnikami rozmieszczenia ludności w Europie są sytuacja polityczna, 

dostęp do morza, dostęp do rzek. 

  

 

Liczba punktów 

….. /2 
 

Zadanie 9. (1 punkt) 

 

Jedna z podanych odpowiedzi jest poprawna. Zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź. 

 Którego państwa sąsiadującego z Polską dotyczy poniższa charakterystyka: 

 

Stolica tego kraju to dla wielu Polaków symbol straty. Ostra Brama, jedna z bram prowadząca 

do miasta uwieczniona została w Inwokacji „Pana Tadeusza” przez Adama Mickiewicza.  

Cmentarz „Na Rossie” stanowi jedną z polskich nekropolii narodowych.  

Dawną stolicą tego kraju były Troki z zamkiem położonym na wyspie.  

W pobliżu polskiej granicy znajduje się znane uzdrowisko Druskienniki. 

 

A. Litwy B. Białorusi C. Ukrainy D. Rosji (Obwód 

Kaliningradzki) 
 

Liczba punktów 

….. /1 



 

 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 13 (0 – 3 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

- Chełm trzeba było zamienić z Puławami, a Lublin z Zamościem na mapie 

Kryterium zaliczenia: 

3 p. – za poprawnie oznaczone cztery miasta 

2 p. – za poprawnie oznaczone dwa miasta 

1 p. – za poprawnie oznaczone jedno miasto 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 14 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

- cztery z podanych parków narodowych: Tatrzański PN, Bieszczadzki PN, Magurski PN, Babiogórski 

PN, Pieniński PN, Gorczański PN 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za poprawne wskazanie czterech parków narodowych 

1 p. – za wskazanie dwóch lub  trzech parków  narodowych 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 15 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

W wapiennych Tatrach Zachodnich 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za poprawne wskazanie właściwej części Tatr 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 16 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: po jednym punkcie za poprawnie uzupełnioną kolumnę: 

Formy krasu powierzchniowego – na przykład:  Formy krasu podziemnego - na przykład: 

ostańce jaskinia  

polja draperie skalne 
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Zadanie 10. (2 punkty) 

 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli 

jest fałszywe.  

 

 

Niemal 75% powierzchni Europy zajmują tereny nizinne. 

 

P F 

 

Najwyższym szczytem Europy jest Mont Blanc (8848 m n.p.m.). 

 

P F 

 
Liczba punktów 

….. /2 

 

 

Zadanie 11. (2 punkty) 

Podkreśl państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii: 

Serbia, Chorwacja, Estonia, Słowenia, Mołdawia, Macedonia. 

Liczba punktów 

….. /2 
 

Zadanie 12. (2 punkty) 

Poniżej znajdują się klimatogramy dwóch stacji meteorologicznych: Rzym (41⁰53’, 

12⁰29’E) i Murmańsk (68⁰58’N, 33⁰03’E). 

W której miejscowości – w Murmańsku czy w Rzymie występują korzystniejsze warunki dla 

organizacji Mistrzostw Świata w skokach narciarskich? Swoją wypowiedź uzasadnij. 

 

a) miejscowość……………………… 

 

b) Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Liczba punktów 

….. /2 

 



 

 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 17 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

- Jezioro Solińskie, Jezioro Goczałkowickie, Jezioro Włocławskie 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za wskazanie trzech poprawnych odpowiedzi 

1 p. – za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi lub wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 18 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

- pasa nizin 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 19 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a. Stare Miasto 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 20 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a. Lublin 

b. Gotycka Kaplica świętej Trójcy 

Kryterium zaliczenia: 
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Stacja Rzym 

 

Stacja Murmańsk 



 

 

2 p. – za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

1 p. – za wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 
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Zadanie 13. (3 punkty) 

Mapka przedstawia województwo lubelskie. Niestety, zmęczony kartograf błędnie 

podpisał miasta. Odszukaj te błędy, przekreśl je i napisz obok, jak powinno być 

poprawnie. 

 

Liczba punktów 

….. /3 

 

 

 

 

 

Zamość

ć 

Lublin 

Puławy

yy 

Chełm 
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Zadanie 14. (2 punkty)  

W rozwiązaniu tego zadania pomocna Ci będzie mapa „Skarby przyrody” i informacja 

o współrzędnych geograficznych Krakowa z zadania 6. 

Zapisz nazwy czterech parków narodowych Polski, które znajdują się na południe od 

równoleżnika 50⁰ N. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

Źródło: https://www.google.com/search?q=+Polska+mapa+konturowa& 

Liczba punktów 

….. /2 
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Zadanie 15. (1 punkt) 

W której części Tatr zachodzą procesy krasowe – w granitowych Tatrach Wysokich  

czy w wapiennych Tatrach Zachodnich? 

Odpowiedź:………………………………………………….. 

Liczba punktów 

….. /1 

Zadanie 16. (2 punkty) 

Uzupełnij tabelę, wpisując po dwa przykłady form krasowych powstałych na 

powierzchni terenu i powstałych pod powierzchnią: 

Formy krasu powierzchniowego Formy krasu podziemnego 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów 

….. /2 

Zadanie 17. (2 punkty) 

Wśród wymienionych jezior podkreśl jeziora zaporowe. 

- Jezioro Solińskie, Jezioro Śniardwy, Jezioro Gopło, Jezioro Goczałkowickie, Jezioro 

Piaseczno, Jezioro Włocławskie. 

Liczba punktów 

….. /2 
 

Zadanie 18. (1 punkt) 

Przeczytaj charakterystykę jednego z pasów ukształtowania powierzchni Polski 

 i wybierz poprawną odpowiedź.  

 

    „Średnie wysokości tego pasa wynoszą  od 50 do 150 m n.p.m. Charakteryzuje go mało 

urozmaicona rzeźba terenu. Niegdyś porastały go lasy, obecnie występują pola uprawne. 

Znajduje się tutaj wiele miast, w tym stolica Polski.” 

 

W tabelce przedstawiono charakterystykę 

A. pasa nizin B. pasa wyżyn C. pasa gór D. pasa kotlin 
 

Liczba punktów 

….. /1 
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Zadanie 19. (1 punkt) 

Za turystyczną stolicę Polski uważa się Kraków. Przyjeżdża tutaj około 10 milionów 

turystów rocznie. Wśród podanych obiektów turystycznych Krakowa zaznacz ten, który 

jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

A. Stare Miasto 

 

B. Cmentarz 

Rakowicki 

 

C. Stary budynek 

Dworca PKP 

 

D. Muzeum 

Narodowe 

 
Liczba punktów 

….. /1 
 

Zadanie 20. (2 punkty) 

Przeczytaj tekst dotyczący regionu, w którym mieszkasz i wykonaj zamieszczone poniżej 

polecenia. 

„To jedna z najstarszych metropolii w Polsce. Prawa miejskie uzyskała ona 704 lata temu. 

Władysław Łokietek, wówczas książę krakowsko – sandomierski, a później król Polski, wydał 

dokument lokacyjny miasta na prawie magdeburskim (pismo jest przechowywane w 

Archiwum Państwowym w Lublinie). (X) był wtedy ważnym ośrodkiem administracji 

państwowej i kościelnej, leżał na szlaku handlowym, ale swojej szansy nie zmarnował.” 

A. Napisz, o którym tekście jest mowa w tekście. 

………………………………………………………………………………… 

B. W którym z wymienionych poniżej zabytków znajdują się barwne freski, 

wykonane na polecenie księcia litewskiego Władysława Jagiełły. 

 

A. gotycka kaplica 

pw. Świętej Trójcy 

 

B. Cmentarz przy 

ulicy Lipowej 

 

C. Zamek królewski 

 

D. romańska wieża 

Donżon 

 
Liczba punktów 

….. /2 
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Geografia etap rejonowy 2021/202 

KLUCZ ODPOWIEDZI I KRYTERIA ZALICZANIA 

 

Zadanie 1 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

A  

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 2 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a) 672 – 525 = 147 m  

b) wschodni 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za wszystkie poprawne odpowiedzi (obliczenie i wskazanie stoku) 

1 p. – za jedną poprawną odpowiedź 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 3 (0 – 3 p.) 

Poprawne odpowiedzi: 

22 grudnia 

(23⁰ 26’S) 

noc polarną 

Kryterium zaliczenia: 

3 p. – za trzy poprawne odpowiedzi 

2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi 

1 p. – za jedną poprawną odpowiedź 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 4 (0 – 3 p.) 



 

 

Poprawna odpowiedź: 

Charakterystyka Numer kraju 

Kraj śródlądowy, bez dostępu do morza. 3 

Kraj położony na półkulach wschodniej i zachodniej. 2 

Kraj o dużym odsetku żyznych gleb czarnoziemów.  1 

Na terytorium tego państwa znajdują się najwyższe góry Europy. 3 

Kraj ten wykorzystuje swoje rzeki o dużych spadkach do rozwoju 

hydroenergetyki – ponad 95% to elektrownie wodne. 

4 

Kraj ten położony jest w strefie klimatów podzwrotnikowych. 2 
 

Kryterium zaliczenia: 

3 p. – za wszystkie poprawne odpowiedzi 

2 p. – za cztery – pięć poprawne odpowiedzi 

1 p. – za 2 – 3 poprawne odpowiedzi 

0 p. – za mniej niż dwie poprawne odpowiedzi 

 

Zadanie 5 (0 – 5 p.) 

Poprawne odpowiedź: 

a.  oznaczenie przylądka Roca na mapie 

b.  

po jednym punkcie za poprawnie uzupełniony wiersz 

Skrajny punkt współrzędne 
geograficzne 

 kraj, w którym 
 znajduje się to miejsce 

A 68⁰ 14’E Rosja 

B 9⁰ 30’W Portugalia 

c. 68⁰ 14’ + 9⁰ 30’ = 77⁰ 44’ 
d. przykładowe odpowiedzi:  

- różnica czasu słonecznego, którą powoduje rozciągłość równoleżnikowa 

- występowanie typu morskiego i kontynentalnego klimatu  w Europie 

 

Kryterium zaliczenia: 

5 p. – za wszystkie poprawne odpowiedzi 

4 p. – za cztery poprawne odpowiedzi 

3 p. – za trzy poprawne odpowiedzi 

2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi 

1 p. – za jedną poprawną odpowiedź 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 



 

 

Zadanie 6 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a)  oznaczenie dwóch miast Krakowa i Sankt Petersburga – jeden punkt za oba miasta  

b) w Sankt Petersburgu 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za poprawnie oznaczone miasta i poprawna odpowiedź w punkcie b 

1 p. – za poprawnie oznaczone miasta lub wskazanie Sankt Petersburga 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 7 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Dwa spośród podanych państw: Malta, Irlandia, Islandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii  

i Irlandii Północnej 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie dwóch państw wyspiarskich 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 8 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Zdanie: P F 

Przyczyną starzenia się ludności Europy są niski przyrost naturalny 

 i dłuższe życie jej mieszkańców. 

x  

Północne regiony Europy są bardzo gęsto zaludnione.  x 

Czynnikami rozmieszczenia ludności w Europie są sytuacja polityczna, dostęp 

do morza, dostęp do rzek. 

x  

 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za trzy poprawne wskazania 

1 p. – za dwa poprawne wskazania 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi lub częściowo poprawną odpowiedź 

 

Zadanie 9 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a. Litwy 



 

 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 10 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

 

Niemal 75% powierzchni Europy zajmują tereny nizinne. 

 

P F 

 

Najwyższym szczytem Europy jest Mont Blanc (8848 m n.p.m.). 

 

P F 

 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za dwa poprawne wskazania 

1 p. – za jedno poprawne wskazanie 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 11 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Serbia, Chorwacja, Słowenia, Macedonia 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za cztery poprawne wskazania 

1 p. – za dwa lub trzy poprawne wskazania 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 12 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a) Murmańsk 

b) Np.: Mniejsze ryzyko, że temperatura uniemożliwi organizację zawodów (zawody mogą teraz 

rozgrywać się przy sztucznym oświetleniu) 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi 

1 p. – za jedną poprawną odpowiedź 



 

 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 13 (0 – 3 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

- Chełm trzeba było zamienić z Puławami, a Lublin z Zamościem na mapie 

Kryterium zaliczenia: 

3 p. – za poprawnie oznaczone cztery miasta 

2 p. – za poprawnie oznaczone dwa miasta 

1 p. – za poprawnie oznaczone jedno miasto 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 14 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

- cztery z podanych parków narodowych: Tatrzański PN, Bieszczadzki PN, Magurski PN, Babiogórski 

PN, Pieniński PN, Gorczański PN 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za poprawne wskazanie czterech parków narodowych 

1 p. – za wskazanie dwóch lub  trzech parków  narodowych 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 15 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

W wapiennych Tatrach Zachodnich 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za poprawne wskazanie właściwej części Tatr 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 16 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: po jednym punkcie za poprawnie uzupełnioną kolumnę: 

Formy krasu powierzchniowego – na przykład:  Formy krasu podziemnego - na przykład: 

ostańce jaskinia  

polja draperie skalne 

 



 

 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 17 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

- Jezioro Solińskie, Jezioro Goczałkowickie, Jezioro Włocławskie 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za wskazanie trzech poprawnych odpowiedzi 

1 p. – za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi lub wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 18 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

- pasa nizin 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 19 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a. Stare Miasto 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 20 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

a. Lublin 

b. Gotycka Kaplica świętej Trójcy 

Kryterium zaliczenia: 



 

 

2 p. – za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

1 p. – za wskazanie jednej poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 


