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Kod ucznia 

 

 

 

Małopolski Konkurs Geograficzny  

dla gimnazjalistów 

w roku szkolnym 2009/2010 
 

ETAP REJONOWY 

 
 

 

Liczba punktów możliwych do uzyskania:          67 

 
 

Suma uzyskanych punktów: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce na metryczkę ucznia 
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 Drogi Gimnazjalisto! 

 
 

 

1. Zestaw zawiera 27 zadań, za poprawne rozwiązanie wszystkich możesz uzyskać 

maksymalnie 67 punktów. 

2. Sprawdź, czy test zawiera wszystkie zadania, ewentualny brak zgłoś nauczycielowi. 

3. Pamiętaj – w zadaniach, które otrzymasz będziesz musiał: 

- wybrać, 

- obliczyć,  

- zaznaczyć, 

- skreślić, 

-uzupełnić, 

- wpisać lub dopisać 

          prawidłową odpowiedź we wskazanych miejscach. 

4. Zadania, w których wybierzesz więcej odpowiedzi niż określono w poleceniu zostaną 

ocenione na 0 (zero) punktów. 

5. Pisz długopisem lub piórem. 

6. Nie używaj korektora oraz czerwonego koloru długopisu. Jeżeli chcesz dokonać 

korekty swojej odpowiedzi, błędnie wybraną przekreśl i wpisz poprawną odpowiedź. 

7. Podczas pracy nie korzystaj z kalkulatorów lub innych urządzeń posiadających tę 

funkcję. 

8. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 

9. Pracuj samodzielnie, korzystając wyłącznie z własnej wiedzy i umiejętności. 

10. Ostatnia kartka tego arkusza jest brudnopisem. Zapisy w brudnopisie nie będą 

oceniane. 

11. Pracę możesz skończyć wcześniej, wówczas należy pozostawić na ławce arkusz            

z zestawem zadań oraz kopertę z Twoimi danymi. 

 

 

                                                                             Życzymy powodzenia! 

                                                                                               Organizatorzy konkursu 
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 Zadanie 1. (0 – 1) 
Wybierz drugą część zdania tak, aby wyjaśnić co oznacza określenie generalizacja mapy. 

 

Generalizacja mapy oznacza: 

a) stosowanie na mapie znaków umownych. 

b) eliminowanie mniej istotnych obiektów przy zmianie skali mapy z większej na 

mniejszą. 
c) uwzględnienie większej ilości obiektów przy zmianie skali mapy z mniejszej na 

większą. 
d) pominięcie poziomic przy wykonaniu mapy. 

 

               

 

 

Zadanie 2. (0 – 1) 
Długość rzeki Orinoko w terenie wynosi 2740 km . Oblicz ile wynosi jej długość na mapie   

w skali 1:40 000 000. Wynik podaj w cm.   

 

Długość Orinoko na mapie ……………………  

 

            

               

 

 

Zadanie 3. (0 – 1) 
Wybierz skalę mapy, na której jezioro Maracaibo  zajmuje największy obszar. W terenie 

powierzchnia tego zbiornika wynosi 13 600 km
2
. 

 

a) 1 : 1 000 000 

b) 1 : 20 000 000 

c) 1 : 30 000 000 

d) 1 : 40 000 000 

 

 

 

Zadanie 4. (0 – 1) 
Jezioro Tanganica zajmuje na mapie w skali 1 : 20 000 000 obszar około 20 mm

2
. Wybierz 

odpowiedź, która informuje  jaką powierzchnię ma to jezioro  w terenie: 

 

a) około 4 000 km
2
 

b) około 6 000 km
2
 

c) około 8 000 km
2
 

d) około 800 km
2
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Zadanie 5. (0 – 1) 
Na mapie przedstawiono za pomocą linii zróżnicowanie głębokości  jeziora Maracaibo. 

Wybierz odpowiedz, która podaje nazwę tych linii. 

 

a) izobary 

b) izohipsy 

c) izobaty 

d) izohaliny 

   

 

 

 

Zadanie 6. (0 – 1) 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Podaj szerokość geograficzną miejsca, w którym 23 września Słońce w czasie górowania 

widoczne jest po północnej stronie nieba na wysokości 66° 33
’ 
nad linią widnokręgu 

 

a) 90° N 

b) 23°27’N 

c) 0°  

d) 23°27’S 

 

             

 

Zadanie 7. ( 0 – 1)  
Zaznacz  odpowiedź, która  informuje jakie współrzędne geograficzne ma miejsce,  w którym  

22 grudnia Słońce góruje po północnej stronie na wysokości 78°27’ wówczas, gdy                 

w Londynie jest godzina 2:40 czasu słonecznego. 

 

a) 35°S, 80°W 

b) 35°S, 140°E 

c) 35°N, 80°W 

d) 0°, 100°W   

 

 

Zadanie 8. (0 -3) 
W zamieszczonych poniżej zdaniach skreśl zbędne wyrazy (napisane kursywą) tak, aby 

zdania zawierały prawdziwe informacje. 

 

A. W Rio de Janeiro (23°S, 43°W) od 22 grudnia dni stają się coraz dłuższe/krótsze. 

 

B. W Bogocie (4°36’ N, 74°W) kalendarzowa jesień/wiosna trwa wtedy, gdy w Polsce 

jest kalendarzowa wiosna.  

 

C. Na południowych krańcach Ameryki Południowej występują/nie występują noce 

polarne 
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Zadanie 9. (0 - 1)           
Wybierz prawidłową odpowiedź.  
 

Przyczyną trzęsień ziemi i występowania wulkanów w Andach są ruchy płyt litosfery: 

a) afrykańskiej i południowo - amerykańskiej, 

b) pacyficznej i indo-australijskiej, 

c) Nazca i południowo - amerykańskiej, 

d) północno - amerykańskiej i południowo – amerykańskiej.    

   

   

 

Zadanie 10. ( 0 – 1) 
Wybierz prawidłową odpowiedź. 
 

Charakterystyczna forma terenu górująca nad Rio de Janeiro, którą nazwano „głową cukru” 

powstała w wyniku: 

a) wietrzenia granitu w klimacie gorącym wilgotnym oraz procesów stokowych. 

b) wietrzenia piaskowców w klimacie gorącym wilgotnym oraz procesów stokowych. 

c) procesów krasowych na obszarze skał wapiennych. 

d)  procesów krasowych na obszarze skał gipsowych. 

 

Zadanie 11. (0 -6) 
Uzupełnij tabelę przyporządkowując podanym poniżej formacjom roślinnym ich regionalne 

nazwy. 

Regionalne nazwy formacji roślinnych: catinga, llanos, pampa, selvas, chaco, puna, campos. 

 

Lp. Formacja roślinna Regionalna nazwa 

1. las równikowy na Nizinie Amazonki  

2. sawanna w Brazylii  

3. sawanna w Wenezueli  

4. 
sucha sawanna z płatami widnych lasów  

(przypominających lasy parkowe) na Nizinie La Platy  

 

5. kolczaste zarośla na Wyżynie Brazylijskiej  

6. stepy na Nizinie La Platy  

7. step wysokogórski w Andach  

               

 

Zadanie 12. ( 0 – 3) 
Zaznacz trzy najważniejsze czynniki, które zdecydowały o powstaniu Pustyni Atakama. 

 

a) spadek temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej, 

b) położenie w strefie zwrotnikowej, 

c) wpływ zimnego prądu morskiego na klimat wybrzeży, 

d) położenie w cieniu opadowym, 

e) występowanie na tym obszarze częstych mgieł. 
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Zadanie 13. (0 -1) 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
Indianie zaliczani są do rasy: 

a) białej 

b) żółtej 

c) czarnej 

d) mieszanej  

 

Zadanie 14. (0 -1) 
Wykresy przedstawiają strukturę rasową trzech państw Ameryki Południowej. 

Wpisz pod właściwym rysunkiem, który z wykresów przedstawia strukturę rasową                
w Kolumbii. 

        A           B        C 

 
 

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

 

Zadanie 15. (0 -1) 
Wybierz prawidłową odpowiedź. 
Pierwszą mapę geologiczną Chile sporządził:  

a) Amerigo Vespucci 

b) Paweł Edmund Strzelecki 

c) Vasco da Gama 

d) Ignacy Domeyko  

 

 

Zadanie16. (0 -1) 
Wśród wielu polskich badaczy Ameryki Południowej wyróżnił się J. Warszewicz. Wybierz 

odpowiedź, która informuje co było przedmiotem jego badań. 
 

a) skały i skamieniałości Andów, 

b) fauna i flora Ameryki Południowej, 

c) możliwość osadnictwa w Gran Chaco, 

d) zasoby wodne Andów Południowych. 
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Zadanie 17. (0 -6) 
Korzystając  z mapy konturowej Ameryki Południowej (załącznik nr 1, strona 12) wpisz do 

tabeli nazwy państw zaznaczonych na mapie nr od 1 - 6 oraz nazwy  ich stolic.   

 

Państwa do wyboru: Argentyna, Urugwaj, Boliwia, Gujana, Chile, Wenezuela, Ekwador, 

Peru,  Kolumbia, Paragwaj,  

 

Stolice do wyboru: Santiago, Caracas, Quito, Bogota, Montevideo, Lima, La Paz, Asuncion,  

Buenos Aires, Paramaribo,    

 

Nr na 

mapie 
Nazwa państwa Stolica 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 
             

 

Zadanie 18. (0 -6) 
Wpisz we właściwe miejsce do tabeli odpowiednią literę, którą na mapie konturowej 

Ameryki Południowej (załącznik nr 1, strona  12) zaznaczono wymienione poniżej miasta. 

 

Lp. Miasto Litera na mapie 

1. Săo Paulo  

2. Rio de Janeiro  

3. Manaus  

4. Brasilia  

5. Belo Horizonte  

6. Kurytyba  

            
  

 

Zadanie 19. ( 0 – 1) 
Wybierz zestaw w którym wszystkie wymienione surowce mineralne występują na 

boliwijskim altiplano (płaskowyżu). 

 

a) ropa naftowa, ruda miedzi, rudy żelaza 

b)  srebro, rudy żelaza, gaz ziemny 

c)  srebro, rudy cynku i ołowiu, 

d) gaz ziemny, boksyty, srebro 
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Zadanie 20. (0 – 5) 
Zaznacz literą P zdania zawierające prawdziwe informacje o Ameryce Południowej. Zdania  

z informacjami błędnymi zaznacz literą F. 

 

A. Nizina Amazonki jest anekumeną.         ............. 

 

B. W Andach powyżej 3000m n.p.m. nie ma stałego osadnictwa.                     ............. 

 

C. Boliwia jest jedynym krajem andyjskim, który nie ma dostępu do morza.   .............. 

 

D. Săo Paulo jest największym miastem Ameryki Południowej.    .............. 

 

E. Drogę Transamazonikę wybudowano u podnóża Andów, aby umożliwić transportowe 

połączenie  północnych i południowych obszarów Amazonii.  ............... 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zadanie 21. ( 0 – 3) 
Na podstawie podanych informacji rozpoznaj państwa Ameryki Południowej i napisz ich 

nazwy w zaznaczonych miejscach. 

 

Kraje do wyboru: Wenezuela, Chile, Boliwia, Argentyna, Brazylia. 

 
A. Kraj Ameryki Południowej wyróżniający się największym na tym kontynencie 

pogłowiem bydła, a występujące tu złoża rud żelaza należą do największych na 

świecie. 

 

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

 
B. Kraj andyjski o najdłuższej linii brzegowej, którego ważnym bogactwem mineralnym 

są rudy miedzi. 
 

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

 
C. Kraj leżący na południu Ameryki Południowej wyróżniający się dużą powierzchnią 

upraw pszenicy. Występuje tu, poza Brazylią, największe skupisko Polaków w 

Ameryce Południowej. 

 

..................................  
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Zadanie 22. ( 0 – 4) 
Wykonaj polecenie a – c korzystając z danych zawartych w tabeli.  

 

Tab. Bilans handlu zagranicznego Argentyny i Brazylii w 2007 roku. 

Argentyna Brazylia 
Wyszczególnienie 

W mln dol. USA W mln dol. USA 

Import 44 780 126 581 

Eksport 55 642 160 649 

Saldo handlu zagranicznego   

 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP,GUS 2008 

 

a) Oblicz saldo handlu zagranicznego wymienionych państw w 2007 roku i wpisz jego 

wartość do tabeli. 

 

 

b) Napisz poniżej, które państwo, Argentyna czy Brazylia, miało korzystniejsze saldo 

handlu zagranicznego. Wybór krótko uzasadnij. 

 

 

 Korzystniejsze saldo handlu zagranicznego w 2007 roku miała ...................................., 

 

ponieważ .......................................................................................................................... 
 

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

 

c) Oceń bilans handlu zagranicznego Argentyny i Brazylii w 2007 r. Ocenę krótko 

uzasadnij. 

 

Ocena: 

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

 

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

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

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

 

 

Zadanie 23. ( 0 – 1) 
Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
 

Językiem urzędowym w Brazylii jest: 

a) hiszpański i portugalski 

b) francuski 

c) angielski 

d) portugalski 
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Zadanie 24. ( 0 – 1) 
Wybierz drugą część zdania tak, aby wyjaśnić przyczyny gwałtownego wzrostu ludności 

miejskiej w wielu krajach Ameryki Południowej w drugiej połowie XX wieku. 

 

Gwałtowny wzrost ludności miejskiej w wielu krajach Ameryki Południowej jest skutkiem: 

a) szybkiego rozwoju gospodarczego tych państw. 

b) migracji ubogiej ludności ze wsi do miast. 

c) szybkiego rozwój budownictwa w miastach. 

d)  szybkiego wzrostu zatrudnienia w usługach. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 25. ( 0 – 1) 
 Wybierz zestaw, w którym oba wyrazy są nazwami zwierząt wypasanych na 

wysokogórskich   pastwiskach w Andach. 

 

a) jaki i lamy 

b) osły i lamy 

c) alpaki i lamy 

d) krowy i owce 

 

 

 

 

Zadanie 26. ( 0 – 5) 
Wymienionym obiektom geograficznym przyporządkuj kraj, w którym dany obiekt się 
znajduje. Uzupełnij tabelę wpisując właściwą nazwę państwa. 

 

Państwa do wyboru: Urugwaj, Argentyna, Brazylia, Ekwador, Wenezuela, Boliwia, Peru.  

 

Lp. Obiekt geograficzny Nazwa państwa 

1. Machu Picchu  

2. Corcovado ze Statuą Chrystusa Zbawiciela  

3. Najwyżej na świecie położona stolica państwa  

4. Aconcagua  

5. Salto del Angel  
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Zadanie 27. ( 0 – 9) 
Rozwiąż krzyżówkę, której hasłem głównym jest nazwa archipelagu leżącego u południowo-

wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej.  

 

       1             

      2              

       3             

       4             

      5              

    6                

     7               

8                    

   9                 

 

 

 

1. Brazylijska nazwa dzielnic nędzy w wielkich miastach. 

2. Wyżyna położona najdalej na południu  Ameryki Południowej. 

3. Nazwa zatoki Oceanu Atlantyckiego oraz największego na świecie estuarium. 

4. Państwo Ameryki Południowej słynące z nielegalnych upraw koki, która jest 

surowcem do produkcji narkotyków. 

5.  Dotychczas nazwą tą określano towarową uprawę roślin wieloletnich w strefie 

gorącej. 

6. Roślina oleista zawierająca również bardzo dużo białka, uprawiana w dużych 

ilościach m.in. w Brazylii i Argentynie. 

7. Największy okręg przemysłowy Brazylii, rozwinął się w oparciu o bogate 

złoża rudy żelaza i innych metali. 

8. Nazwa wielkoobszarowych gospodarstw rolnych w Ameryce Południowej. 

9. Nazwa części Ameryki położonej na południe od Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej zamieszkała przez ludność mówiącą językami 

wywodzącymi się z języka hiszpańskiego, portugalskiego lub francuskiego.   
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Załącznik 1 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

BRUDNOPIS 


