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KOD UCZNIA  

……………………… 

Nr zad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

pkt 2 2 3 2 2 3 3 3 5 3 2 2 4 2 2 3 5 2 1 4 

                     

 

 

 

KONKURS Z GEOGRAFII 

dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego  

w roku szkolnym 2022/2023 

ETAP WOJEWÓDZKI 

 

Droga Uczennico, Drogi Uczniu! 

Gratuluję serdecznie zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego Przed Tobą 20 zadań 
testowych, różnego typu, za które możesz uzyskać maksymalnie 55 punktów. Przy każdym 
zadaniu w nawiasie jest podana punktacja. Na wykonanie testu masz 90 minut. 

W arkuszu zadań, we wskazanym miejscu, wpisz swój kod. 

Powodzenia ! 

Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu z Geografii  

mgr Magdalena Jankun 
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Zad.1. ( 0-2) 

Korzystając z fotografii Tatr wykonaj zadanie. 

Na zdjęciu, w zaznaczonych  miejscach, wpisz nazwy pięter roślinnych. 

 

 
Źródło: dostępny w internecie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C3%B3%C5%82ta_Turnia#/media/Plik:%C5%BB%C3%B3%C5%82ta_Turni

a_i_Granaty.jpg, licencja: CC BY 3.0. 

 

Zad.2.(0-2) 

Uczniowie klasy ósmej podczas ferii zimowych zorganizowali wyjazd w Tatry Wysokie. Na 

jeden dzień zaplanowali trasę z Kuźnic położonych na wysokości 1000 m n.p.m. do Czarnego 

Stawu Gąsienicowego, którego poziom lustra wody wynosi 1624 m n.p.m. Po drodze 

zaplanowali tylko dwa przystanki. Jeden nad Przełęczą między Kopami 1499 m n.p.m. a drugi 

w Schronisku PTTK Murowaniec na Hali Gąsienicowej 1500 m n.p.m. 

 

Oblicz wysokości względne między punktami. 

 

A) Kuźnice-  Przełęcz między Kopami ……………………… 

 

B) Przełęcz między Kopami- Czarny Staw Gąsiennicowy ………………………….. 

 

C) Kuźnice-Czarny Staw Gąsienicowy ……………………………….. 
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Zad. 3.(0-3) 

Korzystając z fragmentu mapy Tatr Wysokich, wykonaj polecenia: 

 

 
Źródło: Wydawnictwo Gauss skala 1:30 000 
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A) Zaznacz długopisem na mapie szlak górski, który został  opisany w powyższym 

zadaniu. 

B) Podaj nazwę szczytu górskiego, na który można wjechać kolejką górską z 

Kuźnic……………………………… 

C) Podaj typ jezior występujących na tym terenie……………………………………………….. 

D) Podaj nazwę formy ochrony przyrody na obszarze przedstawionym na 

mapie………………………………………………………………………….. 

Zad.4. (0-2) 

Wymień dwie zalety i dwie wady rozwijającej się turystyki w Małopolsce. 

ZALETY 

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

 

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

WADY  

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

 

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

Zad.5. ( 0-2) 

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzupełnienie 1, 2 albo 3. 

Halny to: 

A. ciepły, porywisty wiatr,  
wiejący 

1. z hal lodowcowych. 
 

2. z dolin górskich ku wysokim 
górom. 

B. zimny, porywisty wiatr, 3. z gór ku dolinom. 
 

 

Zad.6.(0-3) 

Dopasuj bogactwa mineralne do miejsca ich występowania. Wpisz przyporządkowane 

cyfry w puste miejsca w tabeli. 

1. Okolice Suwałk 2. Kłodawa 3. Turów 4. Zagłębie Lubelskie 

5. Okolice Olkusza 6. Strzegom 7. Lubin  8.Okolice Kielc 

 

WAPIENIE  RUDY CYNKU 
I OŁOWIU 

 SÓL KAMIENNA  WĘGIEL 
BRUNATNY 

 

WĘGIEL KAMIENNY  GRANIT  RUDY MIEDZI  RUDY ŻELAZA  



5 
 

Zad.7.( 0-3)  

Wskaż przynajmniej jeden przykład gospodarczego wykorzystania w Polsce surowców 

mineralnych zamieszczonych w tabeli.  

 

miedzi  
 
 
 

węgla kamiennego  
 
 
 

sól kamienna  
 
 
 

 

Zad.8. (0-3) 

Na podstawie opisów, określ których wielkich Polaków one dotyczą. Wybierz spośród 

podanych. 

WACŁAW NAŁKOWSKI, HENRYK ARCTOWSKI. ANTONI DOBROWOLSKI, EUGENIUSZ ROMER, 

PAWEŁ EDMUND STRZELECKI, JAN FLIS, MAREK KAMIŃSKI 

 

A. 
Polski podróżnik, geograf i geolog. Miał udział w poznaniu wnętrza Australii w latach 
1840‑1843. Odkrył najwyższe pasmo górskie tego kraju - Góry Śnieżne w Wielkich 
Górach Wododziałowych. Najwyższy szczyt tych gór nazwał Górą Kościuszki. Jego 
nazwiskiem nazwano w Australii górę (na północ od Alice Springs), dwa szczyty górskie 
(na Wyspie Flindersa), miasto (na południowy wschód od Melbourne), rzekę (na 
wschód od Jeziora Eyre) oraz dwa gatunki bezkręgowców. 
 

 

B. 
Polscy geofizycy brali udział 1897 r. w wyprawie na Antarktydę belgijskim statkiem 
„Belgica” . Jeden z nich był kierownikiem całej tej wyprawy  Jego imieniem nazwano 
polską stację polarną w Antarktyce na Wyspie Króla Jerzego (na Oceanie 
Południowym), otwartą w 1977 r. 
 

 

C. 
Jest uważany za twórcę nowoczesnej kartografii. Wykładał we Lwowie, stworzył 
i wydał wiele map i atlasów. Opracował m.in. skalę barw hipsometrycznych (1908), 
której używa się do dziś, a także przyczynił się do określenia granic Polski po I wojnie 
światowej i regionów klimatycznych w naszym kraju.  
 

 

javascript:void(0);
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Zad.9.( 0-5) 

Uzupełnij tabelę, korzystając z poniżej mapy. 

 

 

A. Wskaż dwa województwa w Polsce, 
które mają najniższy współczynnik 
przyrostu naturalnego. 

 

B. Wskaż województwo, które ma 
najwyższy współczynnik przyrostu 
naturalnego. 

 

C. Podaj ile wynosi współczynnik przyrostu 
naturalnego w naszym województwie. 
 

 

D. Wyjaśnij, dlaczego w Polsce występują 
obecnie małe wartości przyrostu 
naturalnego. Podaj przynajmniej dwa 
czynniki, które odpowiadają za ten stan. 
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Zad.10. ( 0-3) 

Przeanalizuj piramidę płci i wieku ludności Europy oraz Polski. Oceń prawdziwość 

poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F- jeśli jest 

fałszywa. 

 

 

Źródło: Gromar.eu, dostępny w internecie: źródło danych: https://www.populationpyramid.net/, licencja: CC BY-SA 

3.0. 

K M 

K M 
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Stwierdzenie Prawda Fałsz 

1. Piramida Polski i Europy wskazuje na społeczeństwo starzejące się.   

2. W Europie przewaga  mężczyzn nad kobietami występuje w 

przedziale 0-49. 

  

3. W Polsce odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym jest 

najmniejszy w przedziale 0-4. 

  

4. W Polsce największa przewaga kobiet nad mężczyznami jest w 

przedziale 70-74 lata a w Europie 80-84. 

  

5. Na obecny kształt piramidy płci i wieku miała wpływ II wojna 

światowa. 

  

6. W Europie najwięcej osób znajduje się w przedziale 60-74. 
 

  

 

Zad. 11.(0-2) 

Na mapie Bliskiego Wschodu cyframi zaznaczono państwa, które obecnie lub w przeszłości 

uczestniczyły w konfliktach zbrojnych.  

Rozpoznaj oraz wpisz nazwy państw przy odpowiednich cyfrach. 

1. ……………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………….. 

 

5. ………………………………………………. 
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Zad.12. ( 0-2) 

Wymień przynajmniej dwie główne przyczyny konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie. 

1. 

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

2. 

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

 

Zad.13. (0-4)  

Wyjaśnij, dlaczego Kenia staje się jednym z najpopularniejszych pod względem 

turystycznym krajów w Afryce. Podaj przynajmniej cztery czynniki, które mają na to 

wpływ. 

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

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

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

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

 

Zad.14. (0-2)  

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzupełnienie 1, 2 albo 3. 

Etiopia oraz region środkowo-wschodniej Afryki są obszarami 

A. największego występowania 
problemu głodu i niedożywienia 
na świecie, 
 

 

  ponieważ 

1. występują tam susze, słaby 

poziom rozwoju gospodarki 

i konflikty zbrojne. 

2. państwa kolonialne roszczą 

sobie prawo do zbiorów.  

B. występowania problemu  

pozyskiwania zbiorów z 

podtapianych pól, 

3. występują tam ulewne  

deszcze i huragany 

nawiedzające region. 
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Zad.15.(0-2) 

Spośród określeń podanych w tabeli wybierz tylko te, które dotyczą rolnictwa 

żarowo-odłogowego w Afryce. Stwórz mapę myśli. 

rodzinne 
gospodarstwa 

różnorodne 
uprawy 

jeden 
rodzaj 
uprawy 

użyźnianie 
gleby 
nawozami 

naturalna 
regeneracja 
gleby 

stała 
eksploatacja 
gleby 

małoobszarowe wielkoobszarowe prymitywne korporacje rynkowe użyźnianie 
gleby 
popiołem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad.16.( 0-3) 

Zaznacz, czy podane stwierdzenia dotyczące Doliny Krzemowej są prawdziwe czy fałszywe. 

Stwierdzenie Prawda Fałsz 

1. Dolina Krzemowa ( Silicon Valley) leży na wschodnim wybrzeżu Stanów 

Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w północnej części Doliny Santa Clara. 
  

2. W Dolinie Krzemowej powstało wiele nowatorskich technologii, 

innowacji i wynalazków, np. lampy elektronowe, mikroukłady, komputery 

osobiste, urządzenia mobilne i dedykowane do nich aplikacje itp.  

  

3. W Dolinie Krzemowej mają dziś swe siedziby największe 

międzynarodowe korporacje z branży nowych technologii zatrudniające 

pół miliona specjalistów technologii informatycznych. Są to takie 

międzynarodowe koncerny jak Apple, Google, Intel, Adobe, eBay, Yahoo, 

PayPal itp. 

  

4. Do przemysłu nowoczesnej technologii zaliczamy m.in. przemysł 

chemiczny,  elektrotechniczny, kosmetyczny, farmaceutyczny. 
  

5. W Dolinie Krzemowej eksploatuje się złoża krzemionki.   

 

rolnictwo 

żarowo-odłogowe 
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Zad.17.(0-5)  

Podpisz na mapie Ameryki Południowej obiekty geograficzne. Przyporządkuj im właściwe 

cyfry. 

1. Przylądek Horn 2. Nizina Orinoko 3. Ziemia Ognista 

4. Kanał Panamski 5. Andy 6. Wyżyna Brazylijska 

7. Rzeka Parana 8. Rzeka Orinoko 9. Nizina La Platy 

10. Wyżyna Patagońska 11. Falklandy ( Malwiny) 12. Nizina Gujańska 

 

 

 
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0. 
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Zad.18.(0-2) 

Skreśl nieprawidłowe określenia w zdaniach.  

Kanadę cechuje południkowy/ równoleżnikowy układ rzeźby terenu, co ułatwia 

przemieszczanie się mas powietrza na linii wschód -zachód/ północ- południe. W związku z 

tym w okresie lata nad obszar centralnej Kanady docierają ciepłe/zimne masy powietrza z 

północy/południa, a zimą docierają tam ciepłe/zimne masy powietrza z północy/południa. 

Powoduje to duże/ małe amplitudy temperatury powietrza, czyniąc klimat jeszcze bardziej 

morski/ kontynentalny. 

 

Zad. 19.( 0-1) 

Zaznacz czynnik, który nie ma wpływu na zróżnicowanie wielkości opadów 

atmosferycznych w centrum i na wybrzeżach Kanady. 

A) prądy morskie 

B) odległość od oceanu 

C) szerokość geograficzna 

D) ukształtowanie powierzchni 

 

Zad. 20.( 0-4) 

Stwórz mapę myśli z poniższych obiektów geograficznych, odnosząc się tyko do nizin i 

wyżyn Azji.  

DEKAN MONGOLSKA ATLANTYCKA ZACHODNIO- SYBERYJSKA 

KASZGARSKA TURAŃSKA SAJANY DŻUNGARSKA 

HINDUKUSZ INDUSU SYCZUAŃSKA WYZYNA ŚRODKOWO- 
SYBERYJSKA 

ABISYŃSKA AŁTAJ LA PLATY ZATOKOWA 

KOŁYMSKA TYBETAŃSKA CAJDAMSKA TIENSZAN 

IRAŃSKA TAKLA MAKAN TURFAŃSKA CHIŃSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIZINY 

AZJI 
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BRUDNOPIS 

 

 

WYŻYNY 

AZJI 


