
 

 

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 

2022/2023 

Klucz odpowiedzi ETAP WOJEWÓDZKI 

Nr 
zadania 

Prawidłowa odpowiedź punktacja 

1. Poprawnie podpisane na zdjęciu pietra roślinne  
Od dołu: 
PIĘTRO REGLA GÓRNEGO 
PIĘTRO KOSODRZEWINY 
PIERTO HALNE 
PĘTRO TURNIOWE 

0-2 pkt. 
Wszystkie poprawnie 
podpisane na fotografii 
piętra roślinne 2 pkt. 
Dwie- trzy poprawne 
odpowiedzi1 pkt. 
 

2. A - 499 m 
B- 125 m 
C- 624 m 

0-2 pkt. 
2 pkt.- poprawne udzielnie 
odpowiedzi  
1 pkt-  podanie dwóch 
poprawnych odpowiedzi 

3. A – narysowanie na mapie szlaku górskiego 
B- Kasprowy Wierch lub Myślenickie Turnie 
C- jeziora górskie polodowcowe/ cyrkowe 
D- Tatrzański Park Narodowy 
 

0-3 pkt. 
3pkt.-  cztery poprawne 
odpowiedzi; 
2 pkt-trzy poprawne 
odpowiedzi 
1 pkt – dwie poprawne 
odpowiedzi. 
 

4. Zalety: miejsca pracy w turystyce i źródło 
dochodów dla miejscowej ludności, promowanie 
swojego regionu wśród turystów krajowych 
i zagranicznych, rozwój infrastruktury w związku 
z większymi wpływami do budżetu gminy. 
Wady: 
duże zanieczyszczenie powietrza, tłok, problem 
z nadmierną ilością śmieci wytwarzanych przez 
turystów, wyższe ceny. 
 

0-2 pkt. 
1 pkt-  za wskazanie dwóch 
zalet 
1 pkt- za podanie dwóch 
wad 
………………………………………… 
1 pkt- podanie jednej 
prawidłowej wady i jednej 
prawidłowj zalety 

5. A-3 
 
 

0-2 pkt. 
2 pkt. – poprawną 
odpowiedź 



1 pkt-  wskazanie 
odpowiedzi A lub 
wskazanie odpowiedzi 3 

6.  
A. wapienie -   8. okolice Kielc 
B. rudy cynku i ołowiu – 5. okolice Olkusza 
C. sól kamienna- 2. Kłodawa 
D. węgiel brunatny- 3.Turów 
E. węgiel kamienny-  4. Zagłębie Lubelskie 
F. granit- 6. Strzegom 
G. miedź- 7.Lubin 
H. rudy żelaza- 1. okolice Suwałk 

 

0-3 pkt. 
3pkt. - udzielnie 
poprawnych wszystkich 
odpowiedzi; 
2pkt.- udzielenie 1-2  
błędnych odpowiedzi 
1 pkt. – udzielenie  3 -4 
błędnych odpowiedzi 

7. Miedź- np.: wykorzystywana jest w 
telekomunikacji, branży komputerowej, 
transporcie, odlewnictwie, przemyśle chemicznym, 
farmaceutycznym i kosmetycznym, w medycynie. 
Węgiel kamienny- np.: w przemyśle 
metalurgicznym do opalania pieców hutniczych; 
jest także surowcem do produkcji kosmetyków, 
środków ochrony roślin, nawozów, materiałów 
wybuchowych, lekarstw, barwników do tkanin, 
środków zapachowych, a nawet ozdób jubilerskich. 
Sól kamienna- oprócz zastosowania w przemyśle 
spożywczym wykorzystywana jest przede 
wszystkim w przemyśle chemicznym do produkcji 
chloru, sody kaustycznej (wodorotlenek sodu) i 
sody kalcynowanej (węglan sodu), a także kwasu 
solnego, chlorków i innych związków chemicznych. 
 

0-3 pkt. 
Podanie przynajmniej 
jednego poprawnego 
przykładu w każdym 
wersie 1pkt 
. 
 

8. A. Paweł Edmund Strzelecki 
B. Henryk Arctowski  
C. Eugeniusz Romer  

0-3pkt. 
1 pkt – udzielenie 
poprawnej odpowiedzi w 
każdym wersie. 

9. A. łódzkie i świętokrzyskie 
B. pomorskie 
C. – 3,3% 
 
 
 
D. Na przyrost naturalny wpływają czynniki 
zewnętrzne np. zmiana stylu życia na bardziej 
konsumpcyjny lub większa świadomość kobiet i ich 
chęć rozwoju kariery zawodowej, a w związku 
z tym odłożenie decyzji o potomstwie na później 
lub całkowita rezygnacja z niego; większa 

0-5 pkt. 
1 pkt.- za każde udzielenie 
prawidłowej odpowiedzi w 
trzech pierwszych 
wierszach ( A, B, C) 
2 pkt za podanie dwóch 
czynników w wersie 
czwartym ( D) 
 



świadomość kobiet i odłożenie decyzji 
o potomstwie lub całkowita rezygnacja z niego; 
zaostrzone prawo aborcyjne – trudności w leczeniu 
ciąż zagrażających życiu matki lub potomka; 
zła sytuacja gospodarcza związana ze skutkami 
pandemii COVID-19 oraz z wojną w Ukrainie; 
rosnąca inflacja; brak dostępności żłobków 
i przedszkoli; prawo pracy, które nie wspiera kobiet 
zachodzących w ciążę – brak możliwości powrotów 
na poprzednie stanowisko pracy lub obawy 
związane z degradacją kobiety na danym 
stanowisku po powrocie z urlopu macierzyńskiego. 
 

10. P 
P 
F 
P 
P 
F 

0-3 pkt. 
3 pkt.- udzielenie 
wszystkich prawidłowych 
odpowiedzi; 
2 pkt.- udzielenie 5-4 
prawidłowych odpowiedzi. 
1 pkt udzielenie 3-2 
prawidłowych odpowiedzi  

11. 1. Izrael 
2. Syria 
5. Kuwejt 

0-2 pkt. 
2 pkt.- prawidłowo 
wykonane zadanie; 
1 pkt. – prawidłowo 
podanie dwóch państw 

12. Np.: 
złe warunki życia, 
ograniczanie swobód obywatelskich, 
zróżnicowanie etniczno–wyznaniowe, 
dostęp do surowców naturalnych, 
roszczenia terytorialne, 
 

0-2 pkt. 
2 pkt. prawidłowo 
wykonane zadanie; 
Za każdą prawidłową 
przyczynę 1 pkt. 
 

13. Głównym czynnikiem wpływającym na ruch 
turystyczny w Afryce jest bezpieczeństwo 
turystów.  
Dzika przyroda, unikalne krajobrazy,  bogactwo 
dziedzictwa kulturowego; dostęp do Wielkich 
Rowów Afrykańskich; 
Zróżnicowanie pod względem krajobrazowym, na 
jej terenie występują  górskie szczyty, rajskie plaże 
i wygasłe wulkany; 
Mocno rozwinięta turystyka aktywna, zwłaszcza 
górskich wypraw na szczyt masywu Kenia, 
będącego drugim najwyższym szczytem Afryki; rafy 
koralowe występujące wzdłuż całego wybrzeża; 

0-4 pkt. 
4 pkt.- prawidłowo 
wykonane zadanie; 
 
Podanie każdego 
prawidłowego czynnika 1 
pkt. 
 



Kenia charakteryzuje się bardzo dużą 
różnorodnością gatunkową zwierząt;  Wielka 
Piątka Afryki”, czyli lew, lampart, bawół, nosorożec 
(czarny i biały) i słoń;  
obszary chronione: parki narodowe i rezerwaty 
(Tsavo, Amboseli, Masai Mara, Meru, Samburu 
i inne).  
 
 

14. A-1 0-2-pkt. 
2 pkt- prawidłowo 
wykonane zadanie; 
1 pkt-  wskazanie 
odpowiedzi A lub 
wskazanie odpowiedzi 1 

15. Rolnictwo żarowo-odłogowego  
Prymitywne, 
Małoobszarowe, 
Różnorodne uprawy 
Naturalna regeneracja gleby, 
Rodzinne gospodarstwa 
Użyźnianie gleby popiołem 

0-2 pkt 
2 pkt – stworzenie 
prawidłowej mapy myśli 
zawierającej wszystkie 
podane w kluczu 
elementy. 
1 pkt- za 1- 2 niewłaściwe 
elementy w mapie myśli 

16. F 
P 
P 
P 
F 

0-3pkt. 
3 pkt. prawidłowo 
wykonane zadanie; 
2 pkt- 4 -prawidłowo 
zaznaczone stwierdzenia 
1 pkt.- 3- 2 prawidłowo 
zaznaczone stwierdzenia 
 
 

17. Zaznaczenie obiektów geograficznych na mapie 
Ameryki Południowej. 

0-5pkt. 
5 pkt.-prawidłowo 
wykonane zadanie; 
4pkt -11-10 prawidłowo 
naniesionych na mapę 
punktów 
3 pkt- 9-8 prawidłowo 
naniesionych na mapę 
punktów 
2 pkt- 7-6-prawidłowo 
naniesionych na mapę 
punktów 
1 pkt- 5 -4 prawidłowo 
naniesionych na mapę 
punktów 



 
 

18. 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. 
 

0-2 pkt. 
2 pkt.- poprawne udzielnie 
odpowiedzi 
1 pkt-  wskazanie 7-5 
poprawnych odpowiedzi 

19. C 0-1 pkt 
1 pkt- prawidłowo 
wskazana odpowiedź 

20. Niziny: 
ZACHODNIO- SYBERYJSKA 
TURAŃSKA 
INDUSU 
KOŁYMSKA 
CHIŃSKA 
Wyżyny: 
DEKAN, 
MONGOLSKA, 
ŚRODKOWO-SYBERYJSKA, 
TYBETAŃSKA, 
IRAŃSKA 
 
 

0-4 pkt 
2 pkt- za prawidłowo 
opracowana mapę myśli 
nizin Azji 
1 pkt- za 1-2 błędy w 
mapie myśli  
2 pkt za prawidłowo 
opracowaną mapę myśli 
wyżyn Azji 
1 pkt- za 1-2 błędy w 
mapie myśli  

 

          

         SUMA PUNKTÓW 55 


