
 1 

 
 

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

 

MAŁOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY 

dla gimnazjalistów 

Rok szkolny 2010/2011 

ETAP REJONOWY – 6 grudnia 2010 r. 

 

 

Suma punktów: 

 

 

 

 

Miejsce na metryczkę: 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Drogi Gimnazjalisto! 

1.  Przed Tobą zestaw 30 zadań konkursowych. 

2.  Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Piętnaście minut przed upływem tego czasu 

zostaniesz o tym poinformowany przez członka Komisji Konkursowej. 

3. Za bezbłędne rozwiązanie wszystkich zadań moŜesz uzyskać 60 punktów.  

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. Jedną kartkę z tych, które otrzymałeś, moŜesz poświęcić na brudnopis. Brudnopis nie 

podlega ocenie. 

10.   Wyłącz telefon komórkowy, jeśli go posiadasz. 

11.   Staraj się, aby Twoja praca była czytelna. 

12.   Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje 

wykluczenie Cię z udziału w Konkursie. 

 

śyczymy Ci powodzenia 
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Korzystając z zamieszczonej poniŜej mapy wykonaj zadania 1 – 2.  
 
 
 

 
 
Zadanie 1. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłową odpowiedź, która informuje w jakim kierunku geograficznym 
 od bieguna południowego znajduje się szczyt Vinson. 
 
      

a) we wschodnim          
b) w zachodnim              
c) w północnym 
d) w południowo-wschodnim 

 
 

 

 
Zadanie 2. (0 – 2) 
Określ współrzędne geograficzne szczytu Vinson. Odczytane wartości zapisz w miejscu 
przeznaczonym na odpowiedź. 
 
 Odpowiedź: 
 
szerokość geograficzna ............................  długość geograficzna .............................. 
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Zadanie 3. (0 – 3) 
Korzystając z zamieszczonego rysunku zaznacz trzy prawidłowe zakończenia zdania 
odnoszącego się do zaznaczonych punktów ( A, B, C, D, E).  
 
 

 
W czasie ruchu obrotowego Ziemi  
 
a)  punkt A oraz B porusza się z jednakową prędkością liniową i kątowa.  
b) wszystkie zaznaczone punkty poruszają się z jednakową prędkością kątową.           
c) z jednakową prędkością liniową porusza się tylko punkt A oraz E.   
d) z jednakową prędkością kątową porusza się tylko punkt A oraz E.  
e) z największą prędkością liniową porusza się punkt D.  
f) z najmniejsza prędkością liniową porusza się punk B. 
g) wszystkie zaznaczone punkty poruszają się z róŜną prędkością liniową. 

 

Zadanie 4. (0 – 4) 
Uzupełnij tabelę wpisując literę odpowiadającą właściwej informacji dotyczącej długości 
trwania dnia i nocy na wskazanych równoleŜnikach oraz na biegunie północnym 
 w charakterystycznych momentach w czasie obiegu Ziemi dookoła Słońca. 
 
Wyszczególnienie 21 marca 22 czerwca 23 września 22 grudnia 
zwrotnik Raka     
równik     
biegun północny     
 

A. długość dnia równa długości nocy 
B. długość dnia krótsza od długości nocy 
C. długość dnia dłuŜsza od długości nocy 
D. zaczyna się noc polarna 
E. zaczyna się dzień polarny 
F. trwa noc polarna 
G. trwa dzień polarny 
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Zadanie 5. (0 – 1) 
Korzystając z zamieszczonej mapy odpowiedz na pytanie. 
W którym, spośród zaznaczonych miejsc, 22 grudnia w słoneczny dzień w czasie 
górowania Słońca przedmioty rzucają najdłuŜszy cień? Właściwe oznaczenie punktu 
wpisz w miejsce przeznaczone na odpowiedź. 
 

 
 
Odpowiedź ................. 

 

 
 
 
Zadanie 6. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłową odpowiedź, która informuje na jakiej wysokości nad widnokręgiem 
widoczne jest Słońce w czasie górowania na biegunie północnym w dniu 21 marca. 
 

a) 66°33’ 
b) 23°27’ 
c) 13°33’ 
d) 0°  

 

Zadanie 7. (0 – 1) 
Zaznacz odpowiedź, która informuje ile wynosi róŜnica czasu słonecznego pomiędzy 
Krakowem ( 50° N; 20° E) a Nowym Jorkiem (40° 40’ N; 74° W). 
 

a) 3 h 36 min. 
b) 6 h 16 min. 
c) 7 h 12 min. 
d) 8 h 34 min. 
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Zadanie 8. (0 – 1) 
Zaznacz informacj ę, która wyjaśnia znaczenie terminu „efekt cieplarniany”.    
 

a) Ocieplenie się klimatu. 
b) Zjawisko utrzymywania się ciepła przy powierzchni Ziemi dzięki istnieniu atmosfery. 
c) Wzrost temperatury powietrza zimą. 
d) Topnienie lodowców, na skutek ocieplenia się klimatu. 
 

 

Zadanie 9. (0 – 3) 
 Spośród podanych określeń zaznacz trzy, które są nazwami ciepłych prądów morskich. 
 

a) Prąd Alaski 
b) Prąd Wschodniogrenlandzki 
c) Prąd Zachodniogrenlandzki 
d) Prąd Zatokowy 
e) Prąd Labradorski 
f) Prąd Kalifornijski 

 

 
Zadanie 10. (0 – 1) 
Zaznacz jedno prawidłowe zakończenie zdania informującego, na których obszarach 
Ameryki Północnej występuje wieloletnia zmarzlina . 
 
Wieloletnia zmarzlina (trwała marzłoć)) występuje 

a) tylko pod lodowcami     
b) pod lodowcami, w tundrze i tajdze 
c)  pod lodowcami oraz w tundrze 
d)  w tundrze i w tajdze  

 

 
Zadanie 11. ( 0 – 1) 
W styczniu 2010 roku Haiti nawiedziło silne trzęsienie ziemi, które było skutkiem ruchu  
płyt litosfery. Zaznacz nazwę płyty tektonicznej, na której połoŜona jest ta wyspa.  
 

a) Kokosowa 
b) Amerykańska 
c) Karaibska 
d) Nazca  
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Korzystając z mapy konturowej Ameryki Północnej (załącznik nr 1) wykonaj zadania 
12 oraz 13. 
 
Zadanie 12. (0 – 7)  
Wpisz do tabeli nazwy rzek, jezior oraz wysp zaznaczonych na mapie konturowej 
Ameryki Północnej.  
 

Rzeki 
Oznaczenie 
na mapie 

Nazwa Oznaczenie 
na mapie 

Nazwa 

1  4  
2  5  
3  6  

 
 
  

Jeziora Wyspy 
Oznaczenie 
na mapie 

Nazwa Oznaczenie 
na mapie 

Nazwa 

I  a  
II  b  
III  c  
IV  d  

.   
 

 

Zadanie 13. (0 – 3) 
Wpisz do tabeli nazwy państw zaznaczonych  (literami A – F) na mapie konturowej 
Ameryki Północnej.  
 
Oznaczenie 
 na mapie 

Nazwa państwa 

A  
B  
C  
D  
E  
F  
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Zadanie 14. (0 – 1) 
Zaznacz liter ę przy schemacie, na którym prawidłowo przedstawiono związki 
elementów środowiska przyrodniczego na Wielkich Równinach (na obszarze  
Stanów Zjednoczonych)  wynikające ze strefowości klimatyczno-glebowo-roślinnej na 
Ziemi.  
 
a)  klimat umiarkowany 

ciepły morski → 
gleby bielicowe 
i gleby płowe → las liściasty 

      
b) 

klimat podzwrotnikowy → 
czerwonoziemy 
i Ŝółtoziemy  →   lasy podzwrotnikowe 

      
c)  

klimat podrównikowy → 
gleby 
kasztanowe 
 i szaroziemy 

→ lasy podzwrotnikowe 

      
d)  

klimat  umiarkowany 
kontynentalny ciepły → 

czarnoziemy  
i gleby 
kasztanowe 
  

→ stepy 

 
  

 

Zadanie 15. (0 – 6) 
Wypisz sześć błędów, które znajdują się w zamieszczonym niŜej tekście i dokonaj ich 
poprawy. Uzupełnij tabelę. 
 
Rzeka Kolorado przepływa przez pięć stanów, w tym przez Nevadę, gdzie znajduje się park 
narodowy, którego atrakcją turystyczną jest Wielki Kanion Kolorado. Przez miliony lat rzeka 
pogłębiała dolinę w miarę jak PłaskowyŜ Kolumbii wypiętrzał się. Długość Wielkiego 
Kanionu wynosi około 3500 km, a najniŜej połoŜony punkt doliny znajduje się na głębokości 
około 3 km . Na zboczach kanionu odsłaniają się warstwy skał, głównie łupków, wapieni  
oraz marmurów, które tworzą charakterystyczne tarasy. Północną krawędź Kanionu porastają 
lasy klonowe, a krawędź południową – sosny i jałowce. 
 
 
Nr Błąd (wypisz z tekstu) Poprawa błędu 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
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Zadanie 16. (0 – 5) 
KaŜdej z wymienionych w tabeli atrakcji turystycznej Ameryki Północnej 
przyporządkuj region, w którym się znajduje. Uzupełnij tabelę wpisując właściwą 
nazwę regionu. 
 
Nazwy regionów do wyboru: Park Narodowy Yellowstone, Meksyk, Park Narodowy Arches, 
Panama, Park Narodowy Sekwoi, Park Narodowy Yosemite 
 

Nazwa regionu Obiekty 

 
A. ................................................................... 
 
B. ................................................................... 
 
C. ................................................................... 
 
D. ................................................................... 
 
E. ................................................................... 

 
 

A. Największe na świecie skupisko łuków 
skalnych. Ich geneza związana jest z 
występowaniem w podłoŜu pokładów 
soli. 

B. Długowieczne drzewa, których kora ma 
duŜą zawartości taniny, co nadaje jej 
charakterystyczny czerwony kolor oraz 
odporność na  uszkodzenia przez owady i 
grzyby. 

C. Gejzery i stawy błotne.  
D. Sztuczne jezioro Gatun 
E. Piramida Słońca i Piramida KsięŜyca 

 
 

Zadanie 17. (0 – 1) 
Wśród wielu polskich badaczy Ameryki Północnej wyróŜnił się Paweł Edmund 
Strzelecki. Zaznacz odpowiedź, która informuje, co było jednym z najwaŜniejszych 
rezultatów jego badań geologicznych. 
 

a) odkrycie złóŜ rudy miedzi w okolicach Jeziora Ontario 
b) odkrycie złóŜ  rudy Ŝelaza w okolicach Jeziora Michigan   
c) odkrycie złota w Górach Skalistych 
d) odkrycie rudy miedzi w górach Skalistych 

 
 

 
 
Zadanie 18. (0 – 1 pkt) 
Zaznacz zestaw, w którym wszystkie wymienione obiekty geograficzne połoŜone są 
 na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
 

a) Dolina Kalifornijska, Vancouver, Jezioro Niewolnicze, Rio Grande 
b) Nizina Zatokowa, Jezioro Michigan, Wielkie Jezioro Niedźwiedzie, Athabaska 
c) Dolina Śmierci, Wielka Pustynia Słona, Floryda, Appalachy 
d) Appalachy, Floryda, Półwysep Kalifornijski, Missisipi    
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Zadanie 19. (0 – 1) 
Zaznacz nazwę rzeki, która stanowi część granicy między Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki Północnej a Meksykiem. 
 

a) Kolumbia 
b) Arkansas 
c) Missisipi 
d) Rio Grande ( Rio Bravo del Norte) 

 

Zadanie 20. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłową odpowiedź, która wyjaśnia z czego wynika wielokulturowość 
społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. 
 

a) ze zróŜnicowania rasowego i etnicznego ludności 
b) z nierównomiernego rozmieszczenia ludności 
c) z wysokiego wskaźnika urbanizacji 
d) z wysokiego poziomu rozwoju gospodarki  

 

Zadanie 21. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. 
 
Wśród mniejszości narodowych w Stanach Zjednoczonych najliczniejszą grupę stanowi 
ludność pochodzenia  

a) angielskiego. 
b) francuskiego. 
c) irlandzkiego. 
d) niemieckiego. 

 

Zadanie 22. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. 
 
Wśród współczesnych imigrantów Stanów Zjednoczonych dominuje ludność pochodząca z 

a) Europy i Azji. 
b) Ameryki Łacińskiej i Azji. 
c) Azji i Australii. 
d) Europy i Ameryki Łacińskiej. 

 

Zadanie 23. (0 – 3) 
Wymienionym obszarom Stanów Zjednoczonych przyporządkuj po jednej 
charakterystycznej dla danego regionu uprawie. Nazwy uprawianych roślin wpisz  
w zaznaczone miejsca. 
 
Uprawiane rośliny do wyboru: pszenica, ziemniaki, bawełna, len, owoce cytrusowe 
 

A. Wielkie Równiny ....................................  
B. Floryda       ................................... 
C. Nizina Zatokowa  ...................................  
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Zadanie 24. (0 – 1) 
Zaznacz drugą część zdania tak, aby wyjaśnić znaczenie terminu technopolia. 
 
Technopolia są to 
 
a) placówki naukowo-badawcze i uniwersytety. 
b) ośrodki przemysłowe, w których rozwija się przemysł elektromaszynowy i włókienniczy. 
c) okręgi przemysłowe najmłodszej generacji, w których rozwinął się przemysł wysokich 
technologii. 
d) ośrodki naukowe, w których prowadzi się badania nad udoskonaleniem cech genetycznych 
roślin i zwierząt. 

 

 
Zadanie 25. (0 – 3) 
Korzystając z zamieszczonych wykresów zaznacz trzy zdania zawierające prawdziwe 
informacje o strukturze handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w 2008 roku. 
 
                              Import                  Eksport 

 
             

A. Wśród towarów sprzedanych przez Stany Zjednoczone za granicą  największy udział 
miały produkty przetwórstwa przemysłowego. 

B. Wśród towarów sprzedanych przez Stany Zjednoczone za granicą  największy udział 
miały maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy. 

C. Udział towarów rolno-spoŜywczych w ogóle towarów zakupionych za granicą był 
większy niŜ udział tej grupy w ogóle towarów sprzedanych za granicą. 

D. Udział towarów rolno-spoŜywczych w ogóle towarów zakupionych za granicą był 
mniejszy niŜ udział tej grupy w ogóle towarów sprzedanych za granicą. 

E. Udział paliw mineralnych i materiałów pochodnych w ogóle towarów zakupionych 
przez Stany Zjednoczone za granicą wynosił 23 %. 

F. Udział paliw mineralnych i materiałów pochodnych w ogóle towarów zakupionych 
przez Stany Zjednoczone za granicą wynosił 6 %. 
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Korzystając z mapy Pasmo Jaworzyny (załącznik nr 2) wykonaj zadania 26 – 30.  
 
 Zadanie 26. (0 – 1) 
Odczytaj i wpisz w miejscu przeznaczonym na odpowiedź ile wynosi wysokość 
bezwzględna punktu B połoŜonego na stoku Jaworzynki. 
 
Odpowiedź ..................... 

 

 
Zadanie 27. (0 – 1) 
Oblicz wysokość względną jaką musi pokonać turysta wchodząc najkrótszą drogą  
z punktu A na szczyt Ostry Wierch. Wynik zapisz poniŜej. 
 
Odpowiedź ................... 
 

 

 
Zadanie 28. (0 – 1) 
Korzystając ze skali mapy oblicz odległość w terenie (w linii prostej) z parkingu w 
Słotwinach na szczyt Koci Zamek. Wynik zapisz poniŜej. 
 
 
Odpowiedź .....................  

 

 
Zadanie 29. (0 – 1) 
Zaznacz zgodnie z legendą mapy Przełęcz Białą, przez którą prowadzi szlak turystyczny 
z Drabiakówki na Jaworzynkę.   
 

 

 
Zadanie 30. (0 – 2) 
Zaznacz dorzecze Kamienicy zgodnie z zamieszczonymi sygnaturami: działu wodnego i 
dorzecza. 
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Brudnopis 
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Załącznik nr 1 
 

 
 


