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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 TRZECI  
 

Instrukcja dla ucznia 

 

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 

2. Zestaw konkursowy zawiera 18 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! 
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   Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego 

Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Została przyjęta w 2015 roku, gdy wszystkie 193 

państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję „Przekształcamy nasz świat: Agenda 

na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. 

              Zawarte w Agendzie 2030 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju podzielić można na  

5 obszarów. To tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), 

pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Dla każdego Celu rozpisano konkretne zadania 

do osiągnięcia do 2030 roku – łącznie to 169 zadań. 

                                                                                          - Kampania 17. Celów 

 

    Zapraszamy Was do podróży po świecie z Agendą 2030. Potrzebna będzie ciekawość 

świata i krytyczne myślenie. Hans Rosling, autor Factfuness. Dlaczego świat jest lepszy, niż 

myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić mogą realną wiedzę pokazuje nam, jak dużo zmieniło 

się na świecie w ciągu ostatnich dwustu lat. Rosling napisał: Powinniśmy je  

(nasze dzieci) uczyć, że świat będzie się nadal zmieniał i konieczne jest aktualizowanie własnej 

wiedzy i poglądów przez całe życie. 

 

 
1 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego 

formach na całym świecie. 

Jeszcze 200 lat temu 85% ludzkości żyło na poziomie 1, to znaczy w skrajnej biedzie 

 (z dolarem dziennie na utrzymanie). – Hans Rosling. 

W roku 1966 połowa ludności świata żyła na granicy ubóstwa. W 2017 roku wskaźnik 

ten kształtował się już na poziomie 9%. Pytanie brzmi: czy to tylko 9% czy aż 9%? 

Każdy z Was musi sobie sam odpowiedzieć. 

Obecnie wskaźnik ubóstwa kształtuje się na poziomie 1,9 $ na osobę dziennie. W Polsce 

za minimum egzystencjalne przyjmuje się 20 złotych dziennie. 

https://kampania17celow.pl/przeksztalcamy-nasz-swiat-agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030/
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Zadanie 1. (1 punkt)  

Podkreśl czynniki, które są przyczynami ubóstwa. 

a) brak wykształcenia 

b) długotrwałe bezrobocie 

c) nierówności społeczne 

d) rozwój transportu 

 
Liczba punktów 

       … /1 

   

2 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo 

żywnościowe i lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo. 
 

Ze zjawiskami głodu i niedożywienia spotkaliście się na zajęciach o Etiopii. Nie oznacza 

to, że są one obecne tylko w tym kraju czy na kontynencie afrykańskim, ale występują one 

na całym świecie, we wszystkich państwach. 

Zadanie 2. (2 punkty)  

Uzupełnij tabelkę, wpisując po dwa przykłady przyczyn głodu w Etiopii i propozycje 

działań prowadzących do jego ograniczenia. 

 

Przyczyny głodu w Etiopii 
Propozycje działań prowadzących  

do ograniczenia głodu w Etiopii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba punktów 

… /2 

 
3 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku 

zdrowe życie oraz promować dobrobyt. 

 

Głód i niedożywienie, a z drugiej strony otyłość, choroby cywilizacyjne (wśród nich 

choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, cukrzyca, nowotwory, AIDS, 

depresja) przyczyniają się do złego stanu zdrowia mieszkańców Ziemi. 
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Zadanie 3. (2 punkty)  

Uzasadnij stwierdzenie, podając dwa argumenty, że degradacja środowiska (obniżenie 

wartości jego elementów) może przyczynić się do rozwoju chorób cywilizacyjnych.  

Uzasadnienie:  

1)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Liczba punktów 

… /2 

 
4 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej 

jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.  

  

Bardzo ważne jest, by każdy miał szansę ukończyć edukację, chociażby na jej 

podstawowym poziomie. W wielu krajach globalnego Południa brakuje nauczycieli. 

 617 milionów młodych ludzi na całym świecie nie posiada podstawowych umiejętności 

czytania, pisania i liczenia.  

W 2014 r. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymali Kailash Satyarth z Indii i Malala Yousafzai 

z Pakistanu. Doceniono ich działania w zakresie walki z ciemiężeniem dzieci  

i młodych ludzi oraz prawo wszystkich do edukacji. Malala miała wówczas 17 lat. Rok 

wcześniej otrzymała Międzynarodową Dziecięcą Nagrodę Pokojową, a w 2016 r. – Order 

Uśmiechu. 

 

Zadanie 4. (2 punkty)  

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

fałszywe. 

 

Zdanie: P F 

Bardzo duży odsetek dzieci nieuczęszczających do szkół to dzieci żyjące na 

terenach objętych konfliktami zbrojnymi. 

  

Analfabetyzm oznacza w języku potocznym nieumiejętność czytania  

i pisania. 

  

Trudna sytuacja w dostępie do edukacji występuje między innymi na terenie 

Afryki Subsaharyjskiej. 

  

 
Liczba punktów 

… /2 
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5 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję 

kobiet i dziewcząt. 

Jedno z zadań prowadzących do realizacji tego celu to: 

- przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów 

ekonomicznych, prawa własności, sprawowanie kontroli nad gruntami.  

 

Prawa kobiet do pełnego udziału w życiu społeczno-gospodarczym w przypadku naszego 

kraju istnieją dopiero od 104 lat, dopiero od 1894 roku kobiety mogły w Polsce studiować 

na wyższych uczelniach. Maria Skłodowska-Curie, podwójna laureatka Nagrody Nobla 

w dziedzinie fizyki i chemii, musiała wyjechać do Paryża, by móc podjąć naukę na wyższej 

uczelni. 

 

Zadanie 5. (2 punkty)  

Ponad dwie trzecie ludzi żyjących poniżej progu ubóstwa to kobiety. Zastanów się  

i podaj dwa argumenty na poparcie tezy, że wszystkie dziewczynki powinny chodzić do 

szkoły.   

 

1)……………………………………………………………………………………………….. 

 

….……………………………………………………………………………………………… 

 

2)….……………………………………………………………………………………………. 

 

…….…………………………………………………………………………………………… 

 
Liczba punktów 

… /2 

 

 
6 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody 

i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.  

Przykłady zadań prowadzących do realizacji Celu 6: 

- zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi poprzez współpracę transgraniczną, 

- zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, 

tereny podmokłe, rzeki, jeziora, wody podziemne. 

 

Gdy wody za dużo (powódź) – źle, gdy za mało – również niedobrze. Wiek XXI nazwano 

wiekiem wojen o wodę. Do konfliktów o wodę między państwami dochodziło już 

wcześniej, chociażby konflikt pomiędzy Izraelem a Syrią, Libanem i Jordanią. 
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Zadanie 6. (1 punkt)   

Uzupełnij zdania wpisując w obu przypadkach nazwę znanej rzeki. 

Obecnie obserwujemy konflikt pomiędzy Egiptem, Sudanem a Etiopią o budowę tamy, 

zwanej Wielką Tamą Odrodzenia Etiopii i elektrowni wodnej tworzonej na niej. Tamę tę 

zbudowano na najdłuższym i najbardziej zasobnym w wodę dopływie rzeki …………….. 

Błękitny.  

W dolinie rzeki, już po połączeniu z jej ramieniem …………… Biały, zamieszkuje 95% 

populacji Egiptu.  
Liczba punktów 

… /1 

 
7 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł 

stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. 

Przykłady zadań prowadzących do realizacji Celu 7 to: 

- podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii, 

- dostęp do badań nad czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, 

efektywności energetycznej i czystych technologii paliw kopalnych. 
  
W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z głównych tematów na 

świecie. Przybywa nam urządzeń elektrycznych w naszych domach, a nie wrasta liczba 

nowych elektrowni. Cały świat stoi przed tym problemem. 

 

Zadanie 7. (2 punkty)   

Uzupełnij tabelę, wpisując po trzy przykłady źródeł energii w odpowiednie kolumny. 
 

Nieodnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

1) 
 

2) 
 

3) 

 
Liczba punktów 

… /2 

 
8 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Promować stabilny, zrównoważony 

i inkluzywny (włączający) wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz 

godną pracę dla wszystkich ludzi.  

Przykłady zadań prowadzących do realizacji Celu 8 to: 

- promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie 

godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność, innowacje, 

- wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handlu ludźmi,  

- promować zrównoważoną turystykę. 
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Zadanie 8. (1 punkt)   

„Fair Trade” to sposób na sprawiedliwą i godną pracę. Jest to ruch międzynarodowy, 

którego celami są uzyskanie lepszych warunków wynagradzania dla pracowników, 

dbanie o środowisko czy zakaz pracy dzieci. Najczęściej certyfikat „Fair Trade” 

otrzymują artykuły: kawa, kakao, herbata, ryż, banany, orzechy, bawełna, które 

pochodzą zazwyczaj z krajów globalnego Południa. 

Wskaż właściwe dokończenie zdania: 

Termin „Fair Trade” oznacza 

A. sprawiedliwy 

handel 

 

B. sprawiedliwy  

transport 

C. sprawiedliwe 

rolnictwo 

 

D. sprawiedliwy  

przemysł 

 
Liczba punktów 

… /1 

 

 

 
9 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Budować stabilną infrastrukturę, promować 

zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność. 

Jedno z zadań dla Celu 9: 

- wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności 

wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska 

technologii i procesów produkcyjnych. 

 

Zadanie 9. (2 punkty)   

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

fałszywe. 

 

Zdanie: P F 

Technopolia (technopolis) to miasta, okręgi przemysłowe najnowszej 

generacji, w których koncentruje się przemysł zaawansowanych technologii 

(przemysł high – tech). 

  

Najsłynniejszą technopolią jest Silicon Valley (Dolina Krzemowa), która 

znajduje się w środkowej Anglii. 

  

Czynnikami lokalizacji przemysłu zaawansowanej technologii są dobra 

komunikacja, czyste środowisko, bliskość uczelni i placówek naukowo  

– badawczych oraz tania siła robocza. 

  

 
Liczba punktów 

… /2 
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10 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Zmniejszyć nierówności w krajach i między 

krajami. 

Przykłady zadań prowadzących do realizacji Celu 10 to: 

- wzmocnić reprezentacje i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym  

w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, 

- zapewnić oficjalną pomoc rozwojową i przepływ środków  finansowych, w tym 

bezpośrednie instytucje zagraniczne do krajów najbardziej potrzebujących,  

w szczególności do państw najmniej rozwiniętych, krajów afrykańskich i małych 

państw wyspiarskich oraz tych bez dostępu do morza. 
 

Zadanie 10. (1 punkt)   

Uzupełnij zdania określeniami podanymi poniżej. 

Pomoc ……………………... ma na celu zapobieganie śmierci i cierpieniu ludności podczas 

klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych, natomiast pomoc ………………………… 

ma na celu udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w poprawie rozwoju 

ekonomicznego i społecznego. 

Do wyboru: humanitarna, rozwojowa 
Liczba punktów 

      … /1 

 
11 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Uczynić miasta i osiedla ludzkie 

bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu 

społecznemu. 

Przykład zadania dla Celu 11: 

- wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa  

kulturowego i przyrodniczego. 
 

Podczas lekcji o miastach Ameryki Łacińskiej poznaliście zagadnienia związane 

 z dzielnicami nędzy, zwanymi slumsami, fawelami lub villas. Obszary takie występują  

w Afryce, Indiach czy Ameryce Południowej. Do największych slumsów świata należą 

Fawela w Rio de Janeiro (Brazylia), Kibera w Nairobi (Kenia), Dharavi w Mumbaju 

(Indie) czy Petare w Caracas (Wenezuela). 
 

Zadanie 11. (2 punkty)   

Podaj dwie przyczyny powstawania slumsów: 

a. ………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

Liczba punktów 

… /2 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
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12 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Zapewnić wzorce zrównoważonej 

konsumpcji i produkcji.  

Przykłady zadań prowadzących do realizacji Celu 12 to: 

- zmniejszenie o połowę globalnej ilości marnowanej żywności per capita (na osobę)  

w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie 

produkcji i dystrybucji, w tym straty powstałe podczas zbiorów. 
 

Jedną z ważniejszych zasad obowiązujących świadomego konsumenta jest zasada 6 R. 

Rethink – pomyśl, czy potrzebujesz danej rzeczy 

Refuse – odmawiaj, nie daj się wprowadzić w nadmierną konsumpcję 

Reduce – kupuj to, co niezbędne 

Reuse – używaj produktów wielokrotnie (Upcycling – ponowne wykorzystanie produktu,  

               z innym zastosowaniem) 

Recycle – odzyskuj z odpadów surowce 

Recover – zanim kupisz nowy sprzęt zreperuj stary 

 

Zadanie 12. (1 punkt)   

Do grupy państw o najwyższych wskaźnikach marnowania żywności należą Stany 

Zjednoczone. Niestety, w naszym kraju również bardzo dużo żywności jest wyrzucane. 

Wybierz odpowiedź A albo B, a następnie 1 albo 2, aby otrzymane zdanie było poprawne. 

Zaznacz kółkiem wybraną literę i cyfrę. 
 

A. W krajach 

rozwiniętych 

takich, jak USA, najwięcej 

żywności marnuje się  

1. na polach i podczas 

przechowywania  

i transportu od producenta 

do sklepu. 

B. W krajach 

rozwijających się  

2. od momentu, gdy trafi 

do sklepu do 

przechowywania  

w domu konsumenta. 

 
Liczba punktów 

… /1 

 
13 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Podjąć pilne działanie w celu 

przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. 

Przykłady zadań prowadzących do realizacji Celu 13 to: 

- wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy 

naturalne we wszystkich krajach, 

- zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom 

świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian 

klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. 
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Do tak zwanych geozagrożeń (czyli zjawisk wynikających z dynamicznych procesów 

zachodzących w obrębie atmosfery, litosfery, hydrosfery) należą między innymi cyklony 

tropikalne, powodzie czy śnieżyce. Poznaliście je w dziale o Ameryce (rozdział III).  

W związku ze zmianami klimatycznymi są one coraz bardziej nieprzewidywalne (tornada, 

cyklon tropikalny).  

 

Zadanie 13. (2 punkty)   

Skreśl w  tekście błędne informacje: 

Cyklon tropikalny to przemieszczający się nad oceanami niż / wyż baryczny małej średnicy 

(kilkaset km) powstający nad ciepłą powierzchnią oceanu, głównie w strefach między 5⁰ a 20⁰ 

szerokości geograficznej. Cyklon tropikalny o prędkości przy Ziemi przekraczającej 33 m/s  

– nazywany jest huraganem lub orkanem (Ocean Atlantycki i wschodnia część Pacyfiku), 

tajfunem  (północno – zachodnia część Pacyfiku), willy – willy (północna Australia). 

Tornado (z hiszpańskiego tornada – burza), zwane trąbą powietrzną/ burzą śnieżną, to 

intensywny wir powietrzy (lub układ wirów) sięgający powierzchni ziemi. Często wewnątrz wiru 

występuje charakterystyczna chmura w kształcie lejka lub wrzeciona, powstająca w wyniku 

kondensacji pary wodnej w istniejącym tam obszarze obniżonego/ podwyższonego ciśnienia 

(ciśnienie jest mniejsze /większe od otaczającego o kilkadziesiąt i więcej hPa). Wiatr 

skierowany ku górze wieje po liniach spiralnych wzdłuż osi wiru z prędkością przekraczającą 

kilkadziesiąt metrów na sekundę.  –  

Włodzimierz Mizerski, Marek Graniczny: „Geozagrożenia”, PWN 2017 
Liczba punktów 

… /2 

 
14 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Ochronić oceany, morza i zasoby morskie 

oraz wykorzystywać je w zrównoważony sposób. 

Przykłady zadań prowadzących do realizacji Celu 14 to: 

- do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów 

zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, 

w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do morza, 

- do 2020 roku objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów morskich, zgodnie 

z krajowym i międzynarodowym prawem i korzystając z najlepszych źródeł informacji 

naukowych. 

 

 Oceany pokrywają trzy czwarte powierzchni Ziemi, zawierają 97% wody na świecie 

i stanowią 99% przestrzeni do życia na Ziemi. 

 Ponad trzy miliardy ludzi polega na morskiej i przybrzeżnej różnorodności 

biologicznej, aby utrzymać się przy życiu. 

 W oceanach żyje niemal  200,000 zidentyfikowanych gatunków, jednak ich faktyczna 

liczba może sięgać milionów. 

 Oceany pochłaniają około 30% dwutlenku węgla powstałego w wyniku działalności 

człowieka i tym samym łagodzą skutki globalnego ocieplenia. 

 Oceany są największym źródłem białka na świecie; dla ponad 3 miliardów ludzi 

stanowią one główne źródło pozyskiwania białka. – Agenda 2030 



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

 

Strona 11 z 16 
 

Dane te pokazują, jak ważne są dla nas czyste wody mórz i oceanów. 

 

Zadanie 14. (2 punkty)   

Wymień dwa źródła zanieczyszczeń  M. Bałtyckiego: 

a) ……………………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………………………. 

 

Liczba punktów 

… /2 

 

 
15 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Chronić, przywrócić oraz promować 

zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie 

lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby 

oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej. 

 

Lasy pokrywają 30,7% powierzchni Ziemi. Zapewniają nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe 

i schronienie dla różnych form życia, ale odgrywają również kluczową rolę w zwalczaniu 

zmian klimatycznych, ochronie bioróżnorodności, jak również są miejscem zamieszkania 

ludności rdzennej. – Agenda 2030 

 

Deforestacja, czyli wylesianie terenów to proces zmniejszania się powierzchni leśnej  

w ogólnej powierzchni danego obszaru. Jego skutkiem mogą być powodzie, pustynnienie, 

susze, lawiny błotne czy osunięcia ziemi. W ostatnich latach obserwujemy przyspieszone 

wylesianie w takich obszarach, jak Amazonia czy Azja Południowo – Wschodnia.  

 

 

Zadanie 15. (6 punktów)   

Gospodarkę leśną można prowadzić na dwa sposoby – rabunkowa gospodarka, którą 

znamy z Brazylii, krajów Azji Południowo - Wschodniej czy gospodarka zrównoważona 

– jak w Finlandii czy Kanadzie. Przyczynami deforestacji, czyli wylesiania są między 

innymi: pozyskiwanie drewna, chów bydła, wydobywanie surowców mineralnych, drobne 

rolnictwo czy rolnictwo wielkoobszarowe, uprawa roślin na biopaliwa. 

 

Zadanie 15. A (2 punkty) 

Uzupełnij gałąź logiczną (myślenie przyczynowo – skutkowe), wpisując dwa skutki 

deforestacji, zobacz przykład (uwaga: jeden skutek powinien wynikać z drugiego). 

Przykład: Jeżeli wzrasta emisja gazów cieplarnianych, to wzrasta temperatura powietrza na  

                Ziemi. Jeżeli wzrasta temperatura powietrza na Ziemi, to topnieją lodowce górskie.  
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to… 

 

                             Jeżeli … 

       

  … 

 

       to       

 

Jeżeli wycinamy dużo lasów równikowych,  

jak np. na terenach Brazylii… 

 

 

Zadanie 15. B  (1 punkt)  

   Źródło: Google Maps 
Przenosimy się na kontynent afrykański.  

Zmierzona na mapie odległość pomiędzy Kairem a Durbanem wynosi 22 cm. Oblicz,  

w jakiej skali wykonano mapę, jeśli odległość rzeczywista między tymi miastami w linii 

prostej wynosi 6600 km. Zapisz obliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Mapę wykonano w skali ……………………… 

 

Zadanie 15. C  (2 punkty) 

Po drodze znajduje się masyw Ruwenzori. Jego najwyższym punktem jest Szczyt 

Małgorzaty (5109 m n.p.m.). U podnóża, na wysokości 2000 m n.p.m. zmierzona 

temperatura wynosi 26⁰ C. Jaka będzie temperatura na szczycie, jeśli średni spadek 

temperatury wraz z wysokością wynosi 0,6⁰ C na 100 m wysokości?  

Do obliczeń przyjmij wysokość szczytu 5100 m n.p.m. Zapisz obliczenia. 
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Zadanie 15. D  (1 punkt) 

Podkreśl nazwy formacji roślinnych, których nie spotkasz na drodze z Kairu do Durbanu:  

Formacje roślinne: lasy równikowe wilgotne, lasy podzwrotnikowe suche, sawanny, 

pustynie, półpustynie, roślinność śródziemnomorska, stepy, lasy liściaste i iglaste, tajga. 
            

Liczba punktów 

   … / 6 
 

 
16 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Promować pokojowe i inkluzywne 

(włączające) społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne 

instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu. 

Przykłady zadań prowadzących do realizacji Celu 16 to: 

- wyeliminować handel ludźmi, wszelkie formy przemocy i tortur wobec dzieci, 

- chronić podstawowe wolności. 

 

Igrzyska olimpijskie – najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa 

organizowana co 4 lata (zarówno letnie, jak i zimowe, ale w odstępie 2 lat od siebie) w różnych 

krajach, pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa. Pierwsze igrzyska 

olimpijskie odbywały się w Olimpii w Grecji co cztery lata, stąd w starożytnej Grecji termin 

olimpiada, który oznaczał czteroletni okres między kolejnymi igrzyskami. Pierwsze 

udokumentowane igrzyska odbyły się w roku 776 p.n.e. – Wikipedia 

 

20 lutego zakończyły się kolejne Zimowe Igrzyska, organizowane tym razem w Pekinie. 

Uczestniczyli w nich sportowcy z 91 państw, w tym po raz pierwszy z Haiti i Arabii 

Saudyjskiej. 

 

Zadanie 16. (8 punktów)   

 Źródło: Wikipedia 
 

20 lutego zakończyły się kolejne Zimowe Igrzyska Olimpijskie (ZIO). W poniższej tabeli 

zestawiono wybrane przykłady ZIO. Posłużą one do następnych zadań. 
 

Miejsce 
Rok ZIO, czyli Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich 
Położenie geograficzne 

Szerokość geograficzna Długość geograficzna 

Chamonix, Francja 1924   –   I    ZIO 45⁰ 55’ N     6⁰ 52’ E 

Sapporo, Japonia 1972 43⁰ 04’ N 141⁰ 21’ E 

Lillehamemer, Norwegia 1994 61⁰ 07’ N   10⁰ 28’ E 

Nagano, Japonia 1998 36⁰ 38’ N 138⁰ 11’ E 

Vancouver 2010 49⁰ 15’ N 123⁰ 06’ W 

Pekin 2022 - XXIV ZIO 39⁰ 55’ N 116⁰ 23’ E 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_(czas)
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Zadanie 16. A (1 punkt) 

Odszukaj miejsca (wpisz tylko nazwę), w których organizowano Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie położone najdalej na: 

 

- na południe - ………………………….. 

- na północ    -  ………………………….. 

- na wschód   - …………………………… 

- na zachód    - …………………………… 

 

Zadanie 16. B (3 punkty) 

Oblicz różnicę czasu słonecznego pomiędzy miejscami wysuniętymi najdalej  

na E i W. Zapisz obliczenia: 

 

                    

 

 

 

 

Zadanie 16. C (4 punkty) 

Oblicz wysokość Słońca w południe w miejscach wysuniętych najdalej na N i S  

w dniach równonocy i przesilenia zimowego. Wyniki wpisz do tabeli. 

Obliczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miejsce Wysokość Słońca w południe 

w dniach równonocy w dniu przesilenia zimowego 

Wysunięte najdalej na N to:  

 

…………………………. 

   

Wysunięte najdalej na S to: 

 

…………………………. 

  

 
Liczba punktów 

      …. /8 
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17 Cel Zrównoważonego Rozwoju brzmi: Wzmocnić środki, wdrażać i ożywić globalne 

partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Przykłady zadań prowadzących do realizacji Celu 17 to: 

- szanować przestrzeń polityczną każdego państwa, wiodącą rolę rządów w stworzeniu 

i wdrożeniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa, 

- promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii 

przyjaznych środowisku w państwach rozwijających się. 

Czas pokazał, jak ważna jest przynależność państw do organizacji międzynarodowych. 

Często stanowi ona o bezpieczeństwie państw w sytuacjach kryzysowych, np. w czasie 

klęsk żywiołowych czy konfliktów. 
 

Zadanie 17. (1 punkt)   

Jedną z organizacji powstałą po zakończeniu II wojny światowej jest ONZ, czyli 

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ma ona szereg agend specjalizujących się  

w określonych działaniach. Wybierz i zaznacz z podanych poniżej tą, która zajmuje się 

niesieniem pomocy dla dzieci w sytuacji kryzysów humanitarnych: 

  

A. FAO 

 

B. WHO C. UNICEF 

 

D. UNCHCR 

 
Liczba punktów 

… /1 

 

Zadanie 18. (2 punkty)   

Jedynym niezamieszkanym kontynentem jest Antarktyda. Układ Antarktyczny, 

podpisany w 1959 roku zakłada, że Antarktyda może być wykorzystywana tylko do celów 

pokojowych.  

Na Antarktydzie nie ma stałych mieszkańców, ale przebywają tutaj pracownicy stacji 

naukowych.  

a. Zapisz, z jakimi trudnościami spotykają się naukowcy prowadzący badania na 

Antarktydzie (wymień trzy trudności). 
 

1)………………………………………………………………………………………  
 

2)……………………………………………………………………………………… 
 

3)……………………………………………………………………………………… 

 

b. Kto pierwszy zdobył biegun południowy? 
 

A. James Cook 

 

B. Roald Amundsen C. Robert Scott 

 

D. Fabian 

Bellingshausen. 

 
Liczba punktów 

… /2 
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Geografia etap wojewódzki   2021/202 

KLUCZ ODPOWIEDZI I KRYTERIA ZALICZANIA 

 

Zadanie 1 (0 – 1 p.) 

Poprawne odpowiedzi: 

A , B, C 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie trzech poprawnych odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi lub wskazanie mniej niż trzech odpowiedzi 

 

Zadanie 2 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

A) Przyczyny głodu: zmniejszenie areału użytków rolnych przeznaczonych pod uprawę, 

przestarzała struktura agrarna, niska wydajność rolnictwa, okresowy brak wody itp. 

B) Możliwości zmian ograniczenia głodu w Afryce: zmiany sposobu gospodarowania, zmiana 

polityki państwa w zakresie polityki żywieniowej, pomoc rozwojowa, reformy gospodarcze 

itp. 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za dwie poprawne odpowiedzi, czyli przyczynę i możliwość zmiany 

1 p. – za wskazanie jednej  poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 3 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Tak 

Uzasadnienie – np.: zanieczyszczone powietrze powoduje choroby i może być przyczyną zgonu 

Kryterium zaliczenia: 

3 p. – za wskazanie odpowiedzi i uzasadnienie 

2p. – za uzasadnienie 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi bez uzasadnienia 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 4 (0 – 2 p.) 



Poprawna odpowiedź: 

Zdanie: P F 

Bardzo duży odsetek  dzieci nie uczęszczających do szkól to dzieci żyjące na 

terenach objętych konfliktami zbrojnymi. 

x  

Analfabetyzm  oznacza w języku potocznym nieumiejętność czytania  

i pisania. 

x  

Trudna sytuacja w dostępie do edukacji występuje między innymi na terenie 

Afryki Subsaharyjskiej. 

x  

 

Kryterium zaliczenia: 

2 p – za trzy poprawne odpowiedzi 

1 p. – za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 5 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Np.: ukończenie szkoły zapewni im zdobycie zawodu, co pomoże im dostać pracę, wyjść z kręgu 

ubóstwa i zapewni utrzymanie ich rodzinie. 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za wskazanie  poprawnej odpowiedzi i dwóch uzasadnienie 

1 p. – za wskazanie odpowiedzi i jednego uzasadnienia 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 6 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Nil Biały,, Nil Błękitny  

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie dwóch nazw  

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 7 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Nieodnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii 



ropa naftowa, gaz ziemny, uran, węgiel 

kamienny, węgiel brunatny, torf  

energia Słońca, energia wiatru, energia 

geotermalna, energia wody, biomasa, 

biopaliwa 

 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za sześć poprawnych przykładów 

1 p. – za  cztery – pięć poprawnych przykładów 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 8  (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

A Sprawiedliwy Handel 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 9 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Zdanie: P F 

Technopolia (technopolis) to miasta, okręgi przemysłowe najnowszej generacji, 

w których koncentruje się przemysł zaawansowanych technologii (przemysł high 

– tech). 

x  

Najsłynniejszą technopolią jest Silicon Valley (Dolina Krzemowa), która 

znajduje się w środkowej Anglii. 

 x 

Czynnikami lokalizacji przemysłu zaawansowanej technologii są dobra 

komunikacja, czyste  środowisko, bliskość uczelni i placówek naukowo  

– badawczych oraz tania siła robocza. 

 x 

 
  

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za trzy poprawne odpowiedzi 

1 p. – za dwie  poprawne odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 10 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 



pomoc humanitarna 

pomoc rozwojowa 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 11 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Przyczyny powstawania slumsów: 

a. migracje ludności ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy i lepszego standardu życia 

b. ludzie zamieszkują na obrzeżach miast, nie stać ich na kupno domu lub wynajęcie 

mieszkania w lepszym dzielnicach. 
 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za dwie poprawne przyczyny 

1 p. – za jedną poprawną odpowiedź 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 12 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź:                 A 2 

A. W krajach 

rozwiniętych 

takich, jak USA, najwięcej 

żywności marnuje się  

1. na polach i podczas 

przechowywania  

i transportu od producenta 

do sklepu 

B. W krajach 

rozwijających się  

2. od momentu, gdy trafi 

do sklepu do 

przechowywania  

w domu konsumenta. 

 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za dwie poprawne odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 13 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 



niż 

trąbą powietrzną 

obniżonego 

mniejsze 

Kryterium zaliczenia: 

 2 p. – za cztery poprawne wskazania 

 1 p. – za dwa lub trzy  wskazanie  poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 14 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

Przykładowe odpowiedzi: ścieki komunalne i przemysłowe, transport morski, transport 

przesyłowy, awarie statków, eksploatacja surowców mineralnych z dna Bałtyku, wraki statków, 

zanieczyszczenia pochodzące z nawożenia pól, spływające rzekami do morza itp. 
 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za dwie przyczyny zanieczyszczeń 

1 p. – za wskazanie jednej  poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 15 A (0 – 2p .) 

Poprawna odpowiedź: 

Przykładowa gałąź: 

Jeżeli wzrasta emisja gazów cieplarnianych to wzrasta temperatura powietrza na  

                Ziemi. Jeżeli wzrasta temperatura powietrza na Ziemi to topnieją lodowce górskie.  

Przykładowy ciąg przyczynowo – skutkowy: 

To zwierzęta giną lub migrują z tych środowisk. 

To pociąga identyczne konsekwencje 

konsumentów wyższych rzędów. Powoduje to 

zaburzenie funkcjonowania sieci troficznych. 

Sieć zaburzona daje w efekcie zaburzony obieg  

materii na tym terenie (w tym ekosystemie). 

                             Jeżeli … 

       

  pozbawiamy zwierzęta roślinożerne 

schronienia i pokarmu. 

       To       



 

Jeżeli wycinamy dużo lasów równikowych,  

jak np. na terenach Brazylii… 

Inne przykłady – pustynnienie terenu, brak terenu dla ludności tubylczej – migracje i zmiana 

stylu życia, gwałtowne usunięcie producentów (drzewa) – konsumenci I rzędu są nagle 

pozbawieni pokarmu (roślinożercy). 
 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za każdą poprawna odpowiedź – ma to być ciąg przyczynowo - skutkowy 

1 p. – za wskazanie jednej  poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 15 B  (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

22 cm – 6600 km 

1 cm – x 

x = (6600 km x 1 cm) : 22 cm = 300 km 

1 cm – 300 km 

1: 30 000 000 

Odpowiedź: Mapę wykonano w skali 1: 30 000 000 (dopuszczona odpowiedź 1 cm – 300 km). 
 

Kryterium zaliczenia: 

 1 p. – za poprawne obliczenie z wynikiem 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

Zadanie 15 C  (0 – 2 p.) 

5100 – 2000 = 3100 

3100: 100 = 31  

31 x 0,6⁰C = 18,6⁰C   - 1 punkt z poprawne obliczenie różnicy temperatury 

26⁰C - 18,6⁰C = 7,4⁰C   - 1 punkt za obliczenie temperatury na Szczycie Małgorzaty 

 

Odpowiedź: Na Szczycie Małgorzaty temperatura będzie wynosić 7,4⁰C. 

            

5100 – 2000 = 3100 

    
Zadanie 15 D (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

C. wulkaniczych 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi 



0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

Zadanie 15 E  (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

 - roślinność śródziemnomorska, lasy liściaste i iglaste, tajga 

            
Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi – trzy formacje roślinne 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi lub mniej niż trzy formacje 

 

Zadanie 16 A  (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

- na południe - Nagano, Japonia 

- na północ    - Lillehamemer, Norwegia 

- na wschód   - Sapporo, Japonia 

- na zachód    - Vancouver 
 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wskazanie wszystkich czterech miejsc 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi lub poprawne wskazanie mniej niż czterech  miejsc 

Zadanie 16 B  (0 – 3 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

                        141⁰ 21’ + 123⁰ 06’ = 264⁰27’ 

                   264⁰27’: 240⁰ - 16 h, 26⁰ - 1 h 36 min, 15 ‘ – 1 min, 12’ – 48 s  

           Odpowiedź: różnica czasu słonecznego między nimi wynosi 17 h 37 min 48 s. 
 

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za poprawne obliczenie różnicy długości geograficznej 

1 p.- za poprawny sposób obliczenia różnicy czasu 

1 p. – za poprawny  wynik  

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi  

 

Zadanie 16 C  (0 – 4 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

 

1) Lillehamemer, Norwegia - 61⁰ 07’ N 



21 III, 23 IX:     h = 90⁰ - Φ = 90⁰ - 61⁰ 07’= 28⁰ 53’ 

22 XII:  h = 90⁰ - Φ - 23⁰ 26’ = 90⁰ - 61⁰ 07’ - 23⁰ 26’ = 5⁰ 27’ 

2) Nagano, Japonia - 36⁰ 38’ N 

21 III, 23 IX:     h = 90⁰ - Φ = 90⁰ - 36⁰ 38’= 53⁰ 22’ 

22 XII:  h = 90⁰ - Φ - 23⁰ 26’ = 90⁰ - 36⁰ 38’ - 23⁰ 26’ = 29⁰ 56’ 

 

Miejsce Wysokość Słońca w południe 
w dniach równonocy w dniu przesilenia zimowego 

Lillehamemer, Norwegia 28⁰ 53’ 5⁰ 27’ 

Nagano, Japonia 53⁰ 22’ 29⁰ 56’ 

   
Kryterium zaliczenia: 

1 punkt za poprawne obliczenie wysokości Słońca w południe  dla konkretnego miejsca 

 w dacie równonocy lub przesilenia zimowego (tabela) – w sumie 4 punkty 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 17 (0 – 1 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

C. UNICEF  

Kryterium zaliczenia: 

1 p. – za wybranie poprawnej odpowiedzi 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

Zadanie 18 (0 – 2 p.) 

Poprawna odpowiedź: 

18 A – Przykłady: silne mrozy przez cały rok, zjawisko nocy polarnej, częste zachmurzenie nieba, 

silne i mroźne wiatry wiejące z wnętrza kontynentu, zmienność pogody. 

18 B - Roald Amundsen 

Kryterium zaliczenia: 

2 p. – za poprawną odpowiedź w punkcie A i w B 

1 p. – za wskazanie jednej  poprawnej odpowiedzi z punktu A lub B 

0 p. – za brak poprawnej odpowiedzi 

 

 


