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                                                                              KOD UCZNIA ............................. 

 

MAŁOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY 

dla gimnazjalistów 

Rok szkolny 2010/2011 

ETAP SZKOLNY – 27 października 2010 r. 

 

Drogi Gimnazjalisto! 

1.  Przed Tobą zestaw 25 zadań konkursowych. 

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

zostaniesz o tym poinformowany przez członka Komisji Konkursowej. 

3. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań moŜesz uzyskać 53 punkty.  

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

odpowiadającą właściwej informacji. 

5. Zadanie, w którym wybierzesz więcej odpowiedzi niŜ wskazano w poleceniu będzie 

ocenione na 0 punktów. 

6.   Pracuj uwaŜnie, uŜywając jedynie pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane przy 

uŜyciu ołówka nie będą oceniane.  

7.  Nie podpisuj kartek imieniem ani nazwiskiem, 

8.  Pamiętaj, aby nie uŜywać korektora. JeŜeli się pomylisz, błędną odpowiedź przekreśl 

znakiem X i zaznacz ponownie inną odpowiedź. 

9.   Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

10.   Staraj się, aby Twoja praca była czytelna. 

11.   Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje 

wykluczenie Cię z udziału w Konkursie. 

 

śyczymy Ci powodzenia 
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Zadanie 1. (0 – 1) 
 Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
 
Przyjmując kształt Ziemi jako geoidy róŜnica pomiędzy równikowym a biegunowym 
promieniem ziemskim wynosi:  
 

a) 21 km 
b)  około 210 km 
c) około 2000 km 
d) 0 km 

 

Zadanie 2. (0 – 3) 
Określ  współrzędne  geograficzne  punktów. Odczytane wartości zapisz w miejscu 
przeznaczonym na odpowiedź. 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź: 
 
1. szerokość geograficzna .................................. długość geograficzna ................................. 
 
2. szerokość geograficzna .................................. długość geograficzna ................................. 
 
3. szerokość geograficzna .................................. długość geograficzna ................................. 
 

 

 
Zadanie 3. (0 – 1) 
Zaznacz skalę mapy, na której sygnatura rzeki Kolorado ma największą długość. 
 
a) 1: 20 000 000 b) 1: 80 000 000 c) 1: 40 000 000  d) 1: 60 000 000 
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Zadanie 4. (0 – 1) 
 Zaznacz nazwę linii, których u Ŝyto do przedstawienia na mapie rocznej sumy opadów w 
Ameryce Północnej. 
 

a) izohipsy 
b) izohiety 
c) izobary 
d) izohaliny 

 

 
 
Zadanie 5 (0 – 6) 
 Zaznacz sześć informacji, które odnoszą się do skutków ruchu obiegowego Ziemi.  
       

a) zmiana długości trwania dnia i nocy w ciągu roku 
b) zmiana miejsc wschodu i zachodu Słońca 
c) róŜnica czasu miejscowego na Ziemi 
d) zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w czasie górowania 
e) widomy ruch gwiazd na sklepieniu niebieskim 
f) następstwo astronomicznych pór roku 
g) międzynarodowa linia zmiany daty 
h) spłaszczenie Ziemi przy biegunach 
i) zmiana długości widomej dziennej drogi Słońca nad horyzontem  
j) zróŜnicowanie oświetlenia Ziemi w róŜnych szerokościach geograficznych 
k) widomy ruch gwiazd na sklepieniu niebieskim. 

 

 
Zadanie 6. (0 – 4) 
Uzupełnij tabelę wpisując nazwę astronomicznej pory roku oraz nazwę równoleŜnika, 
na którym znajduj ą się punkty, gdzie moŜna obserwować Słońce górujące w zenicie w 
podanych dniach.  
 

Data Początek astronomicznej pory roku Nazwa równoleŜnika 
22 grudnia   
21 marca   
 
 

 

Zadanie 7. (0 – 3)  
Zaznacz literą P zdania zawierające prawdziwe informacje. Zdania z informacjami 
fałszywymi oznacz literą F. 
 

A. Dzień polarny na Biegunie Północnym trwa pół roku. .............. 
B. Dzień polarny na kole podbiegunowym północnym zaczyna się w tym samym dniu co 

na Biegunie Północnym. .............. 
C. Dzień polarny na kole podbiegunowym trwa 24 godziny. ........... 
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Zadanie 8. (0 – 3) 
Zaznacz trzy zdania zawierające prawdziwe informacje o rozkładzie temperatury 
powietrza i opadów na Ziemi. 
 

A. NajwyŜsze wartości średniej temperatury powietrza w najcieplejszym miesiącu 
występują na obszarach lądowych w pobliŜu równika. 

B. NajwyŜsze wartości średniej temperatury powietrza w najcieplejszym miesiącu 
występują na obszarach lądowych w pobliŜu zwrotników. 

C. Największe roczne amplitudy temperatury powietrza występują na obszarach 
okołobiegunowych. 

D. Największe roczne amplitudy temperatury powietrza występują w głębi kontynentów 
w umiarkowanych szerokościach geograficznych. 

E. Obszary podbiegunowe cechuje bardzo mała roczna suma opadów. 
F. W strefie zwrotnikowych wyŜów opady są bardzo duŜe. 

 
 

 
Zadanie 9. (0 – 3) 
Zaznacz trzy określenia, które są nazwami gleb strefowych. 
 
a) gleby tundrowe  
b) gleby górskie 
c) mady 
d) gleby bielicowe 
e) gleby cynamonowe 

 

 
 
Zadanie 10. (0 – 1) 
 Zaznacz zestaw, w którym prawidłowo wymieniono nazwy er geologicznych w 
kolejności od najstarszej do najmłodszej. 
 

a) prekambryjska, paleozoiczna, kenozoiczna, mezozoiczna 
b) paleozoiczna, prekambryjska, kenozoiczna, mezozoiczna 
c) kenozoiczna, mezozoiczna, paleozoiczna, prekambryjska 
d)  prekambryjska, paleozoiczna, mezozoiczna,  kenozoiczna 

 

 
Zadanie 11. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłową odpowiedź.  
 
Warstwy skalne na obszarze dzisiejszych Kordylierów 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 12. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. 
 
Występowanie intensywnych trzęsień ziemi oraz wulkanów w Ameryce Północnej 
uwarunkowane jest 

a) występowaniem rowów tektonicznych na zachodzie kontynentu. 
b) przebiegiem granic płyt litosfery. 
c) występowaniem rowów oceanicznych w pobliŜu kontynentu. 
d) południkowym przebiegiem Kordylierów. 

 
 

Zadanie 13. (0 – 3) 
 KaŜde z zamieszczonych poniŜej zdań uzupełnij właściwym terminem geograficznym. 
 
Terminy do wyboru: dział wodny, obszar bezodpływowy, dorzecze, zlewisko, system rzeczny 
 

A. Teren, z którego wody powierzchniowe spływają do określonego morza lub oceanu 
nazywamy  
.........................................................................................................................................  
 

B. Teren, z którego wody powierzchniowe nie są odprowadzane do mórz to 
 
......................................................................................................................................... 
  

C. Rzeka główna wraz z wszystkimi dopływami tworzy 
 
 ........................................................................................................................................ 

 
 

 

Zadanie 14. (0 – 1) 
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie wymienione skały są skałami osadowymi. 
 

a) zlepieniec, piaskowiec, dolomit, wapień 
b) piasek, gnejs, marmur, Ŝwir 
c) zlepieniec, węgiel kamienny, wapień, marmur 
d) glina, granit, bazalt, węgiel brunatny 

 
 

 
Zadanie 15. (0 – 1) 
 Z zamieszczonych poniŜej opisów zaznacz ten, który informuje o genezie marmuru. 
 
Marmur jest to skała, która 

a) powstała z przeobraŜenia piaskowców. 
b) powstała z nanosów rzecznych. 
c) powstała z przeobraŜenia wapieni. 
d) powstała na skutek wietrzenia gipsu. 
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Zadanie 16. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania tak, aby przedstawiało zaleŜność intensywności 
wietrzenia od warunków klimatycznych.  
 
Wietrzenie fizyczne najintensywniej zachodzi, gdy: 

a) przez cały rok występuje ujemna temperatura powietrza. 
b) występują duŜe dobowe amplitudy temperatury powietrza. 
c) w ciągu roku występują bardzo duŜe opady deszczu. 
d) w ciągu całego roku występują opady śniegu. 

 
 

 
Zadanie 17. (0 – 5) 
Przyporządkuj zamieszczonym opisom procesów rzeźbotwórczych właściwą nazwę 
procesu. Nazwę procesu wpisz w zaznaczone miejsca. 
 
Nazwy procesów do wyboru: abrazja, korazja, erozja boczna, erozja lodowcowa, akumulacja 
lodowcowa, erozja wgłębna, akumulacja rzeczna 

 
a) niszczenie podłoŜa przez rzekę transportowanym materiałem skalnym i pogłębianie  

koryta …………………  
b) podmywanie brzegów rzeki i podcinanie zboczy doliny …………………  
c) osadzanie materiału morenowego …………………  
d) podmywanie i niszczenie stromego brzegu morskiego …………………  
e) niszczenie powierzchni skalnych ziarnami piasku niesionymi przez wiatr ........................ 

 
 

 
Zadanie 18. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. 
 
Doliny nazywane kanionami powstają  

a) w wyniku erozji bocznej, na obszarach gdzie warstwy skał ułoŜone są płytowo. 
b) w wyniku erozji wgłębnej na obszarach o budowie wulkanicznej. 
c) w wyniku erozji wgłębnej, na obszarach gdzie warstwy skał ułoŜone są płytowo. 
d) w wyniku erozji wgłębnej, na obszarach o budowie fałdowej. 

 
 

 
Zadanie 19. (0 – 2) 
 Spośród wymienionych form rzeźby terenu zaznacz dwie, które powstały w wyniku 
rzeźbotwórczej działalności lądolodu. 
 

a) doliny U-kształtne 
b) wzgórza morenowe 
c) jeziora morenowe 
d) kary 
e) pradoliny 
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Zadanie 20. (0 – 1) 
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie określenia są nazwami rzek Ameryki Północnej. 
 

a) Rzeka Św. Wawrzyńca, Kolumbia, Kolorado 
b) Amur, Kolorado, Jukon 
c) Rio Grande, Kolorado, Parana 
d) Niger, Missisipi, Mekong 

 
 

Zadanie 21. (0 – 1) 
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie określenia są nazwami elementów linii brzegowej 
Ameryki Północnej. 
 

a) Grenlandia, Ziemia Baffina, Maracaibo, Nowa Ziemia  
b) Wancouver, Nowa Szkocja, Zatoka Hudsona, Wyspa Wiktorii 
c) Grenlandia, Wyspa Wiktorii,  Półwysep Alaska, Ziemia Ognista 
d)  Półwysep Floryda, Półwysep Kalifornijski, Kuba, Hawaje 

 

Zadanie 22. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
 
Większość wysp archipelagu Wielkie Antyle znajduje się: 

a) na Morzu Sargassowym 
b) w Zatoce Panamskiej 
c) na Oceanie Spokojnym 
d) na Morzu Karaibskim 

 

 
 
 
 
Zadanie 23. (0 – 3) 
KaŜdemu z podanych objaśnień przyporządkuj wła ściwy termin geograficzny i wpisz go 
w zaznaczone miejsce. 
 
Terminy do wyboru: Afroamerykanie, Metysi, Mulaci, Zambosi, Kreole 

 
A. Potomkowie rodziców naleŜących do rasy białej i czarnej  to –        ......................... 
 
B. Potomkowie rodziców naleŜących do rasy białej i Ŝółtej (Indian) to -   ......................... 

 
C. Potomkowie rodziców naleŜących do rasy czarnej i Ŝółtej (Indian) to - ......................... 
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Zadanie 24. (0 – 1) 
Zaznacz liter ę, którą oznaczono zdanie prawidłowo wyjaśniające znaczenie terminu  
współczynnik urbanizacji. 
 
 
A. Współczynnikiem urbanizacji nazywamy procentowy udział ludności miejskiej w ogólnej 
liczbie   ludności regionu, państwa lub kontynentu.    
 
B. Współczynnikiem urbanizacji nazywamy sieć miast w danym państwie lub na kontynencie.  
 
C.  Współczynnikiem urbanizacji nazywany jest procent ludności wiejskiej w ogólnej liczbie 
ludności regionu, państwa lub kontynentu.  
 

 

 
Zadanie 25. (0 – 4) 
KaŜdemu z podanych objaśnień przyporządkuj wła ściwy termin geograficzny 
oznaczony numerami od 1 do 7. W zaznaczone miejsca wpisz odpowiednie numery. 
Uwaga: terminów podano więcej niŜ naleŜy przyporządkować. 
 

a) Suma przyrostu naturalnego ludności i salda migracji. 
b) Osoba w nowym miejscu pobytu, do którego przybyła na stałe lub na pewien czas. 
c) RóŜnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów w danym kraju na 1000 

mieszkańców. 
d) Stosunek liczby mieszkańców do powierzchni obszaru, na którym mieszkają. 

 
 

1. współczynnik przyrostu rzeczywistego 
2. współczynnik przyrostu naturalnego 
3. przyrost naturalny 
4. przyrost rzeczywisty 
5. gęstość zaludnienia 
6. emigrant 
7. imigrant 

 
a -  b -  c -  d -  
 
 

 

 


