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Małopolski Konkurs Geograficzny 
dla gimnazjalistów 

Etap Szkolny – 5 listopada 2008 r. 
 

 
Drogi Młody Geografie!!!! 
 
1. Zestaw zawiera 29 zadań, za poprawne rozwiązanie wszystkich 

moŜesz uzyskać maksymalnie 41 punktów. 

2. W zadaniach wpisz, zaznacz lub określ prawidłową odpowiedź. 

3. Zadania, w których wybierzesz więcej odpowiedzi niŜ wskazano                 

w poleceniu zostaną ocenione-0 punktów. 

4. Wybraną prawidłową odpowiedź wpisz w prostokąt, który znajduje się 

po prawej stronie danego zadania.    

5. Nie uŜywaj korektora oraz czerwonego koloru długopisu. JeŜeli chcesz 

dokonać korekty swojej odpowiedzi, błędnie wybraną przekreśl i wpisz 

poprawną odpowiedź.  

6. Podczas pracy nie korzystaj z kalkulatorów, telefonów lub innych 

urządzeń z kalkulatorami. 

7. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. 

8. Pracuj samodzielnie, korzystając z własnej wiedzy i umiejętności! 

9. Podczas pisania, nie opuszczaj sali. 

10. Pracę moŜesz skończyć wcześniej, wówczas naleŜy pozostawić na    

     ławce arkusz z zestawem zadań oraz kopertę z danymi uczestnika. 

 

 

śyczymy powodzenia!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konkurs geograficzny. Etap szkolny 2008/09  
 

2

Zadanie 1. ( 0 – 1 pkt)  
Wybierz prawidłową odpowiedź. 
Rzeczywisty kształt Ziemi to: 
 

a) koło                                                        c) geoida     
b) kula                                                        d) elipsa 

 

Zadanie 2. ( 0 – 1 pkt) 
Wybierz prawidłową odpowiedź. 
Pierwszym uczonym, który dokonał pomiarów Ziemi i obliczył jej obwód z dokładnością 
odpowiadającą dzisiejszym pomiarom był: 
 

a) Mikołaj Kopernik   c) Tales 
b) Eratostenes    d) Pitagoras 

 

 
Zadanie 3. ( 0 – 2 pkt ) 
 Wybierz dwa zdania, które zawierają prawdziwe informacje o Układzie Słonecznym. 
 

A. KaŜda planeta ma jeden księŜyc. 
B. Ziemia jest trzecią w kolejności, licząc od Słońca, planetą Układu Słonecznego. 
C. Planety świecą własnym światłem. 
D. Meteory inaczej nazywane są spadającymi gwiazdami. 

 

 
Zadanie 4. ( 0 – 1 pkt) 
 Wybierz odpowiedź, która wyjaśnia, co oznacza określenie: górowanie Słońca w zenicie. 
 

a) wysokość Słońca nad horyzontem w południe słoneczne w miejscach połoŜonych na 
równiku 

b) najwyŜsze połoŜenie Słońca nad horyzontem podczas jego widomej wędrówki po 
sklepieniu niebieskim w ciągu dnia 

c) wysokość Słońca nad horyzontem w czasie górowania, której wartość wynosi 90° 
d) wysokość Słońca nad horyzontem w południe słoneczne w miejscach połoŜonych na 

zwrotnikach 
 

Zadanie 5. ( 0 – 1 pkt) 
 Wybierz właściwą odpowiedź. 
  
Występowanie nocy i dni polarnych jest skutkiem: 

a) występowania astronomicznych pór roku na Ziemi. 
b)  ruchu obrotowego Ziemi. 
c) wydzielenia stref oświetlenia Ziemi. 
d) ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. 
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Zadanie 6. ( 0 – 1 pkt) 
Korzystając z zamieszczonej mapy wybierz zestaw, w którym mieszkańcy obu 
wymienionych miast w dniu 20 maja mogą obserwować górowanie Słońca w tym samym 
momencie. 

 
 

a) Arica, Teófilo Otoni    c) Arica, Antofagasta 
b) Iquigue, Belo Horizonte   d) Antofagasta, São Paulo 

 

 
Zadanie 7. ( 0 – 1 pkt)   
Korzystając z zamieszczonego poniŜej fragmentu siatki kartograficznej wykonaj polecenia. 
Określ z dokładnością do 1° współrzędne geograficzne punktu D i wybierz prawidłową 
odpowiedź. 

 
 
Współrzędne geograficzne punktu D wynoszą: 
 
a) 36°N; 156°W b) 34°S; 151°E c) 36°N; 149W d) 36°N; 151°E  
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Zadanie 8. ( 0 – 1 pkt)   
Korzystając z zamieszczonej mapy określ z dokładnością do 1° współrzędne geograficzne 
punktu D i wybierz prawidłową odpowiedź. 

 

 
 
a) 68°S; 170°E      b) 66°N; 169°E c) 68°N; 169°W d) 65°N; 170°W  

 

 
Zadanie 9. ( 0 – 1 pkt)   
Na mapie w skali 1: 500 000 odległość w linii prostej między dwoma miejscowościami 
wynosi 28 mm. Oblicz ile wynosi odległość między tymi miejscowościami w terenie. 
Wybierz prawidłową odpowiedź. 

 
a) 140 km  b) 14 km   c) 1,4 km   d) 0,14 km    

 

 
Zadanie 10. ( 0 – 1 pkt)   
Korzystając z własnej wiedzy wybierz zestaw, w którym oba wymienione miasta mają 
szerokość geograficzną S, a długość geograficzna E. 
 

a) Nowy Jork, Rio de Janeiro  
b) Moskwa, Tokio 
c) Sydney,  Kapsztad  
d) Canberra, Tokio 
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Zadanie 11. (0 – 2 pkt)  
 Zaznacz dwa zdania zawierające prawdziwe informacje. 
 

a) Izotermy są to linie na mapie łączące punkty o takiej samej wartości temperatury 
powietrza. 

b)  Izohiety są to linie na mapie łączące punkty o takiej samej wartości zasolenia. 
c)  Izobaty to linie na mapie łączące punkty leŜące na takiej samej wysokości nad 

poziomem morza. 
d) Poziomice inaczej nazywane są izohipsami. 

 

 

Zadanie 12. ( 0 – 3 pkt). 

Na podstawie danych zawartych w tabeli wykonaj polecenia A, B, C. 

 

Nazwa 

stacji 

t [°C] 

O 

[mm] 

I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII 

t -2,5 -1,4 3,1 8,1 13,9 16,8 18,2 17,5 13,8 8,6 3,1 -0,8 
Kraków 

o 32 29 36 49 77 97 111 95 64 56 40 36 

 

 

A. Oblicz średnią roczną temperaturę powietrza w Krakowie i zaznacz prawidłową    

odpowiedź. 

 
a) 6,8°C   b) 8,2°C  c) 18,2°C    d) 13,9°C 
 
B. Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza w Krakowie i zaznacz prawidłową 

odpowiedź. 

 

a) 15,7°C   b) -2,5°C  c) 18,2°C             d) 20,7°C 

 
C. Oblicz sumę opadów w Krakowie w miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, luty, 

marzec) i zaznacz prawidłową odpowiedź. 

 
a) 222 mm  b) 140 mm  c) 133 mm  c) 33,25 mm 
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Zadanie 13. ( 0 – 5 pkt)  
 Spośród podanych określeń wybierz 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 14. ( 0 – 1 pkt) 

      Z zamieszczonych poniŜej opisów wybierz ten, który informuje o warunkach   
      powstawania gipsu. 

 
a) Krzepnięcie lawy na powierzchni Ziemi. 
b) Nagromadzenie na dnie zbiorników morskich szkieletów i muszli zwierząt. 
c) Scalenie okruchów skalnych pochodzących z wietrzenia innych skał. 
d) Wysychanie mórz i słonych jezior. 

 

 
Zadanie  15. ( 0 – 2 pkt) 
 Wybierz dwa określenia, które są nazwami gleb astrefowych. 
 
a) gleby tundrowe  
b) gleby górskie 
c) mady 
d) gleby bielicowe 

 

Zadanie 16. ( 0 – 1 pkt).  
Wybierz prawidłowa odpowiedź. 
 
 Niziny na Ziemi wyróŜniono ze względu na: 

a) budowę geologiczną 
b) rzeźbę terenu  
c) wysokość względną 
d) wysokość bezwzględną 

 

Zadanie 17. ( 0 – 2 pkt).  
Spośród wymienionych form rzeźby terenu wybierz dwie, które powstały na skutek erozyjnej 
działalności wód płynących. 
 

a) dolina V-kształtna 
b) dolina U-kształtna 
c) fiord 
d) wąwóz 
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Zadanie 18. ( 0 – 1 pkt).  
Wybierz zestaw, w którym wszystkie wymienione nazwy odnoszą się do linii brzegowej 
Europy. 
 
a) Przylądek Północny, Przylądek York, Półwysep Skandynawski, Cypr 
b) Półwysep Iberyjski, Cypr, Zatoka Adeńska, Sycylia 
c) Półwysep Bretoński, Wielka Brytania, Przylądek Matapan, Zatoka Biskajska 
d) Półwysep Jukatan, Grenlandia, Półwysep Bałkański, Sardynia  

 

 
 
Zadanie 19. ( 0 – 1 pkt). 
Wybierz właściwą odpowiedź. 
 
Rozmieszczenie obszarów intensywnych trzęsień ziemi i występowania wulkanów 
uwarunkowane jest: 

a) występowaniem rowów tektonicznych. 
b) przebiegiem granic płyt litosfery. 
c) występowaniem rowów oceanicznych. 
d) występowaniem gór na wybrzeŜach oceanów. 

 

 
 
Zadanie 20. ( 0 – 1 pkt).  
Spośród wymienionych ruchów wody morskiej wybierz ten, którego przyczyną są pasaty lub 
monsuny. 
 
a) tsunami     c) prądy morskie 
b) pływy     d) falowanie 

 

 
 
 
Zadanie 21. ( 0 – 1 pkt). 
 Zaznacz prawidłową odpowiedź, która przedstawia warunki powstawania lodowców 
górskich. 
Lodowce górskie powstają: 

a) gdy przez cały rok występuje temperatura powietrza poniŜej 0°C. 
b) gdy opady śniegu występują przez cały rok. 
c) gdy istnieją obniŜenia śródgórskie. 
d) na polach firnowych, gdzie spada więcej śniegu niŜ się go topi. 
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Zadanie 22. ( 0 – 2 pkt).. 
Spośród podanych nazw wybierz dwie, które są nazwami ciepłych prądów morskich. 
 

a) Prąd Kalifornijski   c) Prąd Brazylijski 
b) Prąd Kanaryjski   d) Prąd Norweski 

 

 
 
 
Zadanie 23. ( 0 – 1 pkt).  
Wybierz zestaw, w którym obie wymienione rzeki płyną na obszarze bezodpływowym. 
 

a) Wołga, Dunaj 
b) Wołga, Amu-daria 
c) Kolorado, Jenisiej 
d) Amu-daria, Łaba 

 

 
 
 
Zadanie 24. ( 0 – 1 pkt) 
Wybierz zestaw, w którym wszystkie wyrazy są nazwami rzek Ameryki Północnej.  
 

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

 

 
 
Zadanie 25. ( 0 – 1 pkt). 
Wybierz prawidłową odpowiedź. 
 
Atol to: 
 

a) wyspa pochodzenia wulkanicznego, której środkowa część (dawny krater) zalana jest 
wodą. 

b) archipelag wysp na Pacyfiku. 
c) wyspa, która jest wynurzoną rafą koralową w kształcie pierścienia; wewnętrzna część 

pierścienia zalana jest wodą. 
d) nazwa zwierzęcia na Nowej Zeladii.  
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Zadanie 26. ( 0 – 1 pkt).   
Wybierz schemat, w którym prawidłowo przedstawiono związki elementów środowiska 
przyrodniczego wynikające ze strefowości klimatyczno-glebowo-roślinnej na Ziemi.  
 
a)  klimat umiarkowany 

ciepły morski → gleby bielicowe → las liściasty, 

      
b) 

klimat kontynentalny → czarnoziemy   →   stepy, 

      
c)  

klimat podrównikowy → czerwonoziemy → las równikowy, 

      
d)  

klimat podzwrotnikowy → mady  → lasy podzwrotnikowe. 

 
 

Zadanie 27. ( 0 – 1 pkt). 
Wybierz, które z poniŜszych stwierdzeń wyjaśnia znaczenie terminu recykling. 
 
Recykling oznacza: 

a) ograniczenie zuŜycia elementów plastikowych. 
b) powrót do obiegu gospodarczego odpadów. 
c) wykorzystanie nawozów naturalnych w rolnictwie. 
d) ograniczenie zuŜycia wody.  

 

  
Zadanie 28. (0 – 1 pkt).   
Na terenie Parku Narodowego Glacier w Montanie (USA) 150 lat temu było 150 lodowców 
górskich. Globalne ocieplenie spowodowało zniknięcie wielu lodowców na tym obszarze.  
Wybierz odpowiedź, która informuje o tym, ile lodowców pozostało obecnie na obszarze 
tego parku. 
 

a) około 100    c) około 50 
b) około 80    d) około 30 

             
 

Zadanie 29. (0 – 2 pkt)   
Tybetański odcinek linii kolejowej łączącej Pekin z Lhasą jest najwyŜej połoŜoną koleją na 
świecie. Wybierz dwa zdania zawierające prawdziwe informacje o tej linii. 
 

a) Linia kolejowa Pekin -  Lhasa na całej długości zbudowana została na terenie 
połoŜonym powyŜej 3000 m n.p.m. 

b) PodróŜ koleją Pekin -  Lhasa trwa około 60 godzin. 
c) PodróŜ koleją Pekin -  Lhasa trwa około dwie doby. 
d) Linia kolejowa Pekin -  Lhasa na niewielkim odcinku biegnie przez Mongolię. 
e) Długość linii kolejowej Pekin -  Lhasa wynosi ponad 4000 km.  
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B R U D N O P I S 


