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Drogi Gimnazjalisto!

1. Przed Tobą zestaw 27 zadań konkursowych.

2. Na rozwiązanie zestawu masz 60 minut. Piętnaście minut przed upływem tego czasu, 

zostaniesz o tym poinformowany przez Komisję Konkursową.

3. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 50 punktów.

4. W zadaniach, w których masz wskazać prawidłową odpowiedź, zaznacz kółkiem literę 

odpowiadającą właściwej informacji.

5. Pracuj uważnie, używając długopisu lub pióra. Odpowiedzi udzielane przy pomocy 

ołówka nie będą oceniane. Możesz go używać jedynie w brudnopisie.

6. Jedną kartkę z tych, które otrzymałeś, możesz przeznaczyć na brudnopis. Brudnopis 

nie podlega ocenie.

7. Nie podpisuj   kartek imieniem ani nazwiskiem.

8. Pamiętaj, aby nie używać korektora. Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź przekreśl 

znakiem X i zaznacz ponownie inną odpowiedź.

9. Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz.. 

10. Brak  wyboru  odpowiedzi  lub  zaznaczenie  większej  liczby  odpowiedzi będzie 

traktowane jako błędna odpowiedź.

11. Staraj się, aby Twoja praca była czytelna.

12. Stwierdzenie  niesamodzielności  pracy  lub  przeszkadzanie  innym,  spowoduje 

wykluczenie Cię z udziału w Konkursie.

Życzymy Ci powodzenia i satysfakcji z uczestnictwa w konkursie. 

Autorzy zadań i Organizatorzy konkursu
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Konkurs geograficzny

Etap szkolny 2011-2012

Zadanie 1. (0 – 2)
Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania. Wskaż w drugiej kolumnie tabeli 
odpowiedź A lub B.

Mikołaj Kopernik jest twórcą A. geocentrycznej teorii 
budowy Wszechświata.

B. heliocentrycznej teorii 
budowy Wszechświata.

Biegunowy promień ziemski jest A. dłuższy niż promień 
równikowy.

B. krótszy niż promień 
równikowy. 

Gwiazdy to ciała niebieskie, które A. wytwarzają własne światło i 
ciepło.

B. świecą światłem odbitym 
      od swojej powierzchni. 

Biorąc pod uwagę oddalenie od Słońca, Ziemia jest A. trzecią planetą Układu 
Słonecznego.

B. piąta planetą Układu 
Słonecznego.

Zadanie 2. (0 – 2)
Zaznacz dwa zdania, które zawierają prawdziwe informacje o budowie Wszechświata.

A. Ziemia znajduje się w galaktyce, która nosi nazwę Drogi Mlecznej. 
B. Ziemia wykonując ruch obrotowy obraca się ze wschodu na zachód. 
C. Czas obiegu Ziemi dookoła Słońca nazwano dobą.
D. Geoida to rzeczywisty kształt Ziemi. 
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Zadanie 3. (0 – 3)
Podane  informacje  przyporządkuj  właściwemu  ruchowi  Ziemi  stawiając znak  X   
w odpowiedniej komórce tabeli. 

L.p. Skutki ruchów Ziemi Ruch Ziemi
obrotowy obiegowy

1. występowanie astronomicznych pór roku
2. w ciągu roku zmiana długości trwania dnia i nocy
3. następstwo dnia i nocy
4. różnica czasu na Ziemi
5. zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w czasie 

górowania w ciągu roku 
6. pozorny ruch Słońca i innych gwiazd na nieba w ciągu doby

Zadanie 4. (0 – 1)
W zaznaczone miejsca wpisz ile godzin trwa obrót Ziemi o podaną miarę kąta.

A. 15° .......... godz.
B. 180° ....... godz.

Zadanie 5. (0 – 2)
Na  rysunku  przedstawiono  oświetlenie  Ziemi  w  pierwszym  dniu  jednej  
z  astronomicznych pór roku. Oceń prawdziwość każdego zdania stawiając znak X  
w odpowiedniej komórce tabeli.  

Zdania Prawda Fałsz
A. Na półkuli południowej zaczyna się kalendarzowe lato.
B. Noc polarna trwa za kołem podbiegunowym południowym.
C. Słońce góruje w zenicie nad zwrotnikiem Koziorożca.
D. Na półkuli północnej dzień jest dłuższy od nocy.
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Zadanie 6. (0 – 1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Granice umiarkowanej południowej strefy oświetlenia Ziemi stanowią

A. zwrotnik Raka i koło podbiegunowe południowe.
B. zwrotnik Koziorożca i koło podbiegunowe południowe.
C. równik i koło podbiegunowe południowe.
D. równik i zwrotnik Koziorożca

Zadanie 7. (0 – 1)
Korzystając  z  zamieszczonego  fragmentu  siatki  kartograficznej  zaznacz poprawne 
dokończenie zdania.

       110°    100°

10°

20°

  A      
• 

Współrzędne geograficzne punktu A wynoszą 

A. 25° szerokości geograficznej północnej i 115° długości geograficznej wschodniej. 
B. 105° szerokości geograficznej zachodniej i 15° długości geograficznej południowej.
C. 15°szerokości geograficznej południowej i 115°dlugości geograficznej zachodniej.
D. 15°szerokości geograficznej południowej i 105°dlugości geograficznej zachodniej.

Zadanie 8. (0 – 2)
Podaną podziałkę liniową zapisz we wskazanej postaci.

Podziałka liniowa Skala liczbowa Skala mianowana

..................................... 1 mm - ....................

Zadanie 9. (0 – 1)
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Na  mapie  w  skali  1:  250 000  odległość  w  linii  prostej  między  centrum  Krakowa  
a centrum Wieliczki wynosi 4,5 cm . Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W terenie odległość ta wynosi
A. 0,11 km.
B. 1,12 km.
C. 11,25 km.
D. 112,50 km.

Zadanie 10. ( 0 – 2)
Spośród podanych określeń zaznacz pięć, które odnoszą się do czynników kształtujących 
klimat.

A.  temperatura powietrza E.  prądy morskie
B.  szerokość geograficzna                            F. wysokość nad poziomem morza
C.  odległość od mórz i oceanów G. wiatry 
D.  opady H.  rzeźba terenu

Zadanie 11. ( 0 – 2)
Oceń prawdziwość każdego zdania stawiając znak X  w odpowiedniej komórce tabeli.  

Zdania Prawda Fałsz
A.  Linie na mapie łącząca punkty o jednakowej wartości opadów 

atmosferycznych to izohiety.
B. W strefie umiarkowanej w miarę oddalania się od oceanu w głąb lądu 

roczna suma opadów maleje.
C. Ciepłe prądy morskie obniżają roczną sumę opadów na wybrzeżach, 

wzdłuż których płyną.
D. Na obszarach położonych w pobliżu równika roczna suma opadów 

jest mniejsza niż na obszarach położonych w pobliżu zwrotników.

Zadanie 12. ( 0 – 4)
Korzystając  z  tabeli,  w  której  zamieszczono  dane  klimatyczne  dla  miejscowości 
położonych  w  umiarkowanych  szerokościach  geograficznych  północnych  wykonaj 
polecenia a) – d).

Ozna-
czenie 
stacji

m 
n.p.m. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok

A 16 t
o

-0,3
79

-0,7
89

4,4
85

9,7
89

15,6
78

20,3
89

23,4
106

22,3
110

19,3
81

13,5
93

7,1
61

1,3
90

11,3
1050

B 506 t
o

-12,8
11

-10,8
10

-2,7
22

6,3
29

12,2
60

17,6
84

21,1
59

19,8
46

14,3
37

7,4
23

-1,0
13

-9,6
14

5,2
408

C 7 t
o

-26,4
4

-28,4 
5

-26,3
4

-17,7
3

-7,4
4

1,3
7

4,5
24

3,7
19

-0,8
12

-8,4
15

-17,6
8

-23,3
7

-12,2
112

Źródło: B. Pydziński, S. Zając Klimatologia w szkole WSiP 1980.
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a) Oblicz średnią temperaturę powietrza w trzech miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, 
luty) w miejscowości oznaczonej literą A. Wynik zapisz w miejscu przeznaczonym na 
odpowiedź.

  Odpowiedź:.............°C 

b) Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza w miejscowości oznaczonej literą B. 
Wynik zapisz w miejscu przeznaczonym na odpowiedź.

Odpowiedź .............°C 

c) Oblicz sumę opadów w trzech miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, luty) w 
miejscowości oznaczonej literą C. Wynik zapisz w miejscu przeznaczonym na odpowiedź.

Odpowiedź .............mm 

d) Podaj oznaczenie miejscowości, w której występuje klimat kontynentalny ciepły.

Odpowiedź: ............. 

Zadanie 13. ( 0 – 1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

W południowo-wschodniej Azji w okresie zmiany kierunku monsunów, gdy słabnie monsun 
letni i nie pojawia się jeszcze monsun zimowy, powstają gwałtowne wiatry, zwane

A. tornadami
B. tajfunami
C. orkanami
D. fenami

Zadanie 14. (0 – 3) 
Uwzględniając strefowość roślinną na Ziemi uporządkuj wymienione formacje roślinne 
od  północy  w  kierunku  południowym  zgodnie  z   ich  występowaniem  w  Azji.  
W  zaznaczone  miejsca  wpisz we  właściwej  kolejności   nazwy  podanych  formacji 
roślinnych.

Formacje roślinne:  tajga, step, dżungla tropikalna, tundra, lasostepy, lasy podzwrotnikowe, 
pustynie i półpustynie, 

1.............................................. 5. .................................................

2.............................................. 6. ..................................................

3............................................. 7. ..................................................

4. ............................................
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Zadanie 15. (0 – 1) 
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Pod roślinnością tajgi wytworzyły się gleby

A. rędziny.
B. brunatne.
C. bielicowe.
D. szaroziemy.

Zadanie 16. ( 0 – 3)
Podane nazwy skał wpisz  do tabeli zgodnie z podanym kryterium. 

Skały: marmur, sól kamienna, piaskowiec, gnejs, węgiel brunatny, kwarcyt, wapień 

Skały osadowe Skały metamorficzne (przeobrażone)

Zadanie 17. (0 – 1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Klimat pustyń sprzyja wietrzeniu
A. fizycznemu
B. chemicznemu.
C. fizycznemu z udziałem roślin.
D. chemicznemu z udziałem roślin.

Zadanie 18. (0 – 1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Deflacja jest to proces rzeźbotwórczy, który polega na

A. wywiewaniu przez wiatr drobnego materiału skalnego. 
B. osadzaniu materiału skalnego przez lodowiec. 
C. podmywaniu i niszczeniu stromego brzegu morskiego przez fale morskie. 
D. niszczeniu powierzchni skalnych ziarnami piasku niesionymi przez wiatr.
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Zadanie 19. (0 – 1)
Zaznacz literę  przy  schemacie,  na  którym  prawidłowo  przedstawiono  model 
przyczynowo-skutkowy: czynnik → proces rzeźbotwórczy → forma terenu.

A. lodowiec → akumulacja → delta
B. rzeka → erozja wsteczna → starorzecze
C. lodowiec górski → erozja → dolina U-kształtna
D. morze → akumulacja → klif

Zadanie 20. (0 – 2)
Podaj nazwę czynnika oraz procesu rzeźbotwórczego, które spowodowały powstanie 
przedstawionej na fotografii formy rzeźby terenu. Nazwę procesu wybierz z podanych.

Procesy rzeźbotwórcze do wyboru: akumulacja, korazja, erozja wsteczna, abrazja

INCLUDEPICTURE "C:\\Desktop\\grzyb_BW.jpg" \* MERGEFORMAT 

Grzyb skalny

Odpowiedź: 

czynnik ...........................

proces rzeźbotwórczy ..........................

Zadanie 21. (0 – 2) 
Na rysunku przedstawiono fragment rzeki i jej doliny. Wykonaj polecenia a) – b).
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a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania  

Na  rysunku numerem 2 opisano strzałkę, która wskazuje miejsce

A. erozji bocznej.
B. akumulacji.
C. erozji wgłębnej.
D. transportu.

b)  Korzystając z rysunku uzupełnij zdanie wpisując właściwy numer.

Na rysunku lewy brzeg rzeki wskazuje strzałka oznaczona numerem ............  

Zadanie 22. (0 – 3) 
Zaznacz w drugiej kolumnie tabeli dokończenie każdego zdania tak, aby zdanie 
zawierało prawdziwe informacje o trzęsieniach ziemi. Wskaż odpowiedź A lub B.

Trzęsienie ziemi to A. drgania skorupy ziemskiej.

B. przesunięcie mas skalnych.
Miejsce na powierzchni ziemi, gdzie wstrząsy 
w czasie trzęsienia ziemi są najsilniejsze, 
nazywane jest

A. ogniskiem trzęsienia ziemi.

B. epicentrum. 
Obszary częstych i silnych trzęsień ziemi to 

obszary

A. asejsmiczne

B. sejsmiczne

Zadanie 23. (0 – 1) 
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie wyrazy są nazwami produktów wybuchu wulkanu.

A. lawa, kaldera, gejzery
B. magma, gejzery, popioły
C. lawa, gazy, popioły
D. lawa, komin, ognisko magmy 

Zadanie 24. (0 – 1)
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. 

Warstwy skalne na obszarze dzisiejszych Himalajów zostały sfałdowane i wypiętrzone 
podczas:

A. kaledońskich ruchów górotwórczych.
B. hercyńskich ruchów górotwórczych.
C. alpejskich ruchów górotwórczych.
D. kaledońskich i hercyńskich ruchów górotwórczych. 
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Zadanie 25. (0 – 1)
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie wymienione nazwy odnoszą się do linii brzegowej 
Azji.

A. Nowa Ziemia, Półwysep Taymyr, Cejlon
B. Półwysep Kolski, Sachalin, Półwysep Malajski
C. Półwysep Arabski, Sumatra, Tajwan
D. Cypr, Malta, Cejlon

Zadanie 26. (0 – 1)
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie wymienione rzeki płyną na obszarze Azji.

A. Eufrat, Lena, Kołyma
B. Wołga, Syr-daria, Jenisej
C. Ob, Angara, Dniepr
D. Irtysz, Niemen, Lena
 

Zadanie 27. (0 – 5)
Podane nazwy obiektów geograficznych wpisz do tabeli zgodnie z zamieszczonym 
kryterium.

Nazwy obiektów geograficznych: Mekong, Indu, Turańska, Środkowo-syberyjska, 
Zachodnio-syberyjska, Oja Siwo, Tybet, Kaszgarska, Tien-szan, Sikoku.

Kryterium Przyporządkowania Nazwa obiektu geograficznego
Góry 
Wyżyny
Niziny
Kotliny 
Wyspy 
Rzeki
Prądy morskie 
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