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         pieczątka nagłówkowa szkoły 

 

 

KONKURS  Z GEOGRAFII 
 

DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 
 

ETAP  SZKOLNY 
 

 

Drogi Uczniu, 

witaj na I etapie konkursu z geografii. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj 

się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

 

 Arkusz liczy 12 stron i zawiera 19  zadań. 

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest 
kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt  
Komisji Konkursowej. 

 Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

 Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem 
bądź piórem. 

 Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. 

 Nie używaj korektora i ołówka.  

 Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały 
umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. 

 Brudnopis nie będzie oceniany. 
 

Pracuj samodzielnie. 

         

Powodzenia! 

Czas pracy: 

 

60  minut 

 

Liczba punktów 

możliwych 

do uzyskania: 

 

100 

 

 

 

 
 
 
.................................. 

kod pracy ucznia 
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Poniższy rysunek wykorzystaj do rozwiązania zadań 1.do 6. 

 

A(297) 
B C(281) 

D 

 

 

 

 

 

 

 

C 

E 

F(309) 
G(284) 

C 
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Zadanie 1. /0-8p./ 

Nazwij formy terenu zaznaczone literami: 

A - ………..…………………………………………………………………………………  

B - ………………………………………………………………………………………….. 

D - ………………………………………………………………………………………….. 

E - ………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 2.  /0-2p./ 

Na wzniesieniu G czerwoną linią zaznacz najbardziej stromą jego część. 

 

Zadanie  3. /0-4p./ 

Odczytaj z rysunku wartość poziomic. Odczytaną wartość podaj wraz z jednostką. 

a) poziomica znajdująca się najbliżej punktu A: …………………………………………… 

b) poziomica, z którą przecina się litera I: ………………………………………………… 

Zadanie 4.  /0-3p./ 

Podaj po jednym przykładzie obiektu zaznaczonego na rysunku poziomicowym znakiem: 

a) punktowym: ………………………………………………………………………………. 

b) liniowym: ………………………………………………………………………………… 

c) powierzchniowym: ……………………………………………………………………….. 

Zadanie  5. /0-2p./ 

Określ kierunek, w jakim spogląda turysta znajdujący się w punkcie A, który obserwuje 

punkt C. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 6. /0-2p./ 

Oblicz odległość w rzeczywistości między punktami HI. Zapisz swoje odczyty z mapy       

i wyliczenia. Wynik podaj w km. 
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Poniższy rysunek wykorzystaj do rozwiązania zadań 7. i 8. 

  

Zadanie 7. /0-3p./ 

Uzupełnij tabelę wpisując współrzędne geograficzne punktów: A, C, E. 

Symbol punktu Długość geograficzna Szerokość geograficzna 

A   

C   

E   

 

Zadanie 8. /0-4p./ 

Spośród punktów  zaznaczonych na rysunku w poprzednim zadaniu wskaż: 

a) punkt, w którym w dniu 21 marca Słońce góruje najwyżej nad horyzontem         ……… 

b) punkt, w którym w dniu 22 czerwca dzień jest dłuższy niż w punkcie A               ……… 

c) punkt, w którym w dniu 22 grudnia dzień trwa  najdłużej                                      ……… 

d) punkt, w którym najwcześniej można zaobserwować wschód Słońca w dniu 21 marca.     

                                                                                                                                ……… 

 

A D 

E

B 

C 

B 



Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019 
 
 

Strona 5 z 12 
 

 Zadanie 9. /0-3p./ 

Uzupełnij rysunek przedstawiający schemat ruchu obiegowego Ziemi zaznaczając 

na nim: kierunek obiegu Ziemi dookoła Słońca, pozycję Ziemi względem Słońca w dniu 

22.XII oraz część Ziemi, gdzie panuje noc  w pozycji Ziemi względem Słońca zaznaczonej 

na rysunku literą D. 

 
Zadanie  10. /0-4p./ 

Do opisu położenia dopisz nazwę kontynentu lub oceanu. 

Lp. Opis położenia kontynentu lub oceanu Nazwa  

1. Kontynent ten położony jest na półkuli północnej i południowej 

oraz wschodniej i zachodniej. 

 

2. Ponad 70% powierzchni oceanu znajduje się na półkuli 

południowej, leży nad nim cztery kontynenty. 

 

3. Przez ten kontynent przechodzi południk 0°, leży nad dwoma 

oceanami, leży na północ od dwóch innych kontynentów. 

 

4. Kontynent ten leży na półkuli zachodniej, zarówno na południe 

jak i na północ od niego znajdują się inne kontynenty. 

 

 

Zadanie.  11. /0-3p./ 

Połącz linią obiekt z nazwą krainy geograficznej, na której się znajduje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białowieski Park Narodowy 

Największy obszar w Polsce 

eksploatacji węgla kamiennego 

Szlak Orlich Gniazd 

Obszar, w którym znajduje się 

najlepiej zachowana rzeźba 

utworzona w czasie zlodowacenia 

bałtyckiego 

Wyżyna Śląska 

Nizina Podlaska 

Pojezierze Mazurskie 

Wyżyna Krakowsko - 

Częstochowska 
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Zadanie 12. /0-10p./ 

 

Do typu krajobrazu dopisz literę, którym zaznaczony jest na mapie oraz nazwę 

dwóch roślin i dwóch zwierząt typowych dla niego. 

Rośliny: akacja,  baobab, brzoza karłowata,  chrobotek reniferowy, kakaowiec, 

mahoniowiec,  modrzew, łopian, piołun,  świerk. 

Zwierzęta: bobak, goryl, lis polarny, niedźwiedź brunatny, lew, łoś, nosorożec, okapi,  

renifer, suseł. 

Lp. Krajobraz Symbol na 

mapie 

Rośliny Zwierzęta 

1. las równikowy     

2. sawanna    

3. step    

4.  tajga    

5. tundra    

 

 

A 
B 

C 

D 

E 
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       Zadanie 13. /1-12p./                                                                                                                                                                                                                                             

 

          Na mapie liczbami zaznaczono wybrane regiony geograficzne, rzeki i miasta 

województwa podkarpackiego. Nazwij obiekty zaznaczone na mapie. Nazwy regionów 

wybierz spośród poniższych: Płaskowyż Kolbuszowski, Płaskowyż Tarnogrodzki, Równina 

Tarnobrzeska, Pradolina Podkarpacka, Przedgórze Rzeszowskie, Pogórze Ciężkowickie, 

Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie, Bieszczady, Góry 

Sanocko-Turczańskie, Beskid Niski, Doły Jasielsko-Sanockie, Roztocze. 

 

Regiony geograficzne Rzeki Miasta 

Symbol 

na 

mapie 

Nazwa Symbol 

na 

mapie 

Nazwa 

 

Symbol 

na 

mapie 

Nazwa 

1.  5.  9.  

2.  6.  10.  

3.  7.  11.  

4.  8.  12.  

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

12. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Poniższą mapę wykorzystaj do rozwiązania zadań 14.i 15. 

 
Zadanie 14. /0-10p./ 

Uzupełnij tabelę dotyczącą sąsiadów Polski. 

Lp. Informacje o państwie Nazwa 

państwa 

Symbol 

na mapie 

1. W 2014 roku jeden z sąsiadów Polski zajął półwysep 

znajdujący się na południu tego kraju. Około 40% 

państwa znajduje się w strefie stepowej. 

  

2. Granica państwa z Polską przebiega w znacznej 

części przez góry fałdowania hercyńskiego. Kraj ten  

posiada znaczny udział w światowym wydobyciu 

węgla brunatnego. 

  

3. Kraj liczy około 2,8 mln. mieszkańców. W stolicy 

państwa i w jej okolicy występuje duże skupisko 

Polaków. Język urzędowy należy do grupy języków 

bałtyckich.  

  

4. W państwie w 2017 roku żyło ponad 17 mln. osób    

o rodowodzie imigranckim. Stanowią oni ponad 22% 

ludności kraju. Najliczniejsze grupy imigranckie 

stanowią Turcy i Polacy. 

  

5. Państwo to posiada eksklawę przy granicą z Polską. 

Do Polski eksportuje znaczne ilości ropy naftowej     

i gazu ziemnego. 

  

 

A 

G 

B 

F 
E 

D 

C 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

10. 
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Zadanie 15. /0-10p./ 

Nazwij morza, półwyspy i cieśniny zaznaczone cyframi na mapie Europy. 

 

Lp. Nazwa 

1.   

Półwysep ……………………………………………………………………... 

2.   

Morze ………………………………………………………………………… 

3.   

Morze ………………………………………………………………………… 

4.   

Wyspa ………………………………………………………………………... 

5.   

Wyspa ………………………………………………………………………... 

6.   

Cieśnina ……………………………………………………………………… 

7.   

Półwysep …………………………………………………………………….. 

8.   

Morze ………………………………………………………………………… 

9.   

Zatoka ………………………………………………………………………... 

10.   

Morze ………………………………………………………………………… 

 

 

Zadanie 16. /0-6p./ 

a) Wyjaśnij, dlaczego w Polsce głównie pogodę kształtuje masa powietrza polarno-

morskiego? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

b)Wyjaśnij, dlaczego w Karpatach latem odnotowuje się wyższe stany wód w rzekach niż 

na Nizinie Mazowieckiej. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

c) Wyjaśnij, dlaczego na Nizinie Mazowieckiej jest mniejszy udział jezior niż na 

Pojezierzu Mazurskim? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Zadania do literatury 

Zadanie 17./0-2p./ 

 

Do obiektów dopisz ich symbole literowe z mapy. 

Cyklady - …………………………………………………………………………………… 

Przełęcz Jungfraujoch - …………………………………………………………………….. 

Wulkan Grimsvőtn - ………………………………………………………………………. 

Zadanie 18./0-2p./ 

           Ułóż poniższe wydarzenia, obrazujące skutki wybuchu na Santorini sprzed 3600 lat,  

w schemat przyczynowo-skutkowy 

A. Zniszczenie wyspy Santorini wybuchem wulkanu 

B. Wymarznięcie drzew na terenie dzisiejszych Chin i USA 

C. Zniszczenie miast na pobliskich wyspach 

D. Przedostanie się pyłów wulkanicznych do atmosfery 

E. Nierównomierne rozprzestrzenienie się pyłów wulkanicznych w atmosferze 

ziemskiej 

F. Powstanie fal tsunami 

G. Ograniczenie dopływu energii słonecznej do Ziemi 

B 

A 

C D 

E 

F 
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Zadanie 19. /0-10p./ 

Oceń zdania wpisując we właściwej rubryce tabeli znak „X”. 

Lp. Zdanie Ocena 

Prawda Fałsz 

1.  Na powierzchni Santorini znajdują się czarne pumeksy i czarny                  

i czerwony pył wulkaniczny. 

  

2.  Fira – stolica Santorini położona jest na wysokości ponad 270 m 

n.p.m., do portu można się z niej dostać pieszo, samochodem lub 

osłem. 

  

3.  Miejscowa kuchnia na Santorini słynie z wieprzowiny podawanej                  

z sałatką grecką, której jednym ze składników jest ser feta. 

  

4.  Top of  Europe to najwyżej położona stacja kolejowa w Europie, 

znajduje się ona pod przełęczą Jungfraujoch w Szwajcarii. 

  

5.  Z platformy widokowej na przełęczy Jungfraujoch można 

obserwować  Aletsch, najdłuższy lodowiec Europy, którego 

długość przekracza 50 km. 

  

6.  Przysmakiem  świątecznym Islandczyków jest potrawa ze skór 

wieloryba. 

  

7.  Na terenie Szwajcarii powstaje większość z ponad 800 filmów 

produkowanych co roku przez Indie. 

  

8.  Atrakcją turystyczną Alp Berneńskich są wodospady znajdujące 

się w Lauterbrunnen zarówno wodospady Staubbach jak i 

wodospady Trummelbach, w tych ostatnich można obserwować 

spadającą wodę we wnętrzu góry. 

  

9.  Wulkan Grimsvőtn znajduje się pod lodowcem, który w czasie 

erupcji topi się, pod lodem wtedy tworzy się jezioro, silne erupcje 

przełamują lodową tamę i wody spływają ku morzu. 

  

10.  Na terenie Islandii płyta euroazjatycka nasuwa się na płytę 

północnoamerykańską, stąd zachodzi do wylewu lawy i 

powiększania się obszaru wyspy. 

  

 

Brudnopis: 

 

 

 

A 
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a 


