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Małopolski Konkurs Geograficzny 
dla gimnazjalistów 

Etap Rejonowy – 5 stycznia 2009 r. 
 

 
 
 
Drogi Młody Geografie!!!! 
 
1. Zestaw zawiera 30 zadań, za poprawne rozwiązanie wszystkich 

moŜesz uzyskać maksymalnie 116 punktów. 

2. Pamiętaj! - w zadaniach, które otrzymasz będziesz musiał: 

- uzupełnić, 
- uporządkować, 
- przyporządkować, 
- wybrać, 
- rozpoznać, 
- podkreślić, 
- obliczyć,  
- wpisać  
prawidłową odpowiedź we wskazanych miejscach.   

3. Zadania, w których wybierzesz więcej odpowiedzi niŜ określono                 

w poleceniu zostaną ocenione – 0 ( zero) punktów. 

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

dokonać korekty swojej odpowiedzi, błędnie wybraną przekreśl i wpisz 

poprawną odpowiedź.  

5. Podczas pracy nie korzystaj z kalkulatorów, lub urządzeń 

posiadających tę funkcję. 

6. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 

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

8. Podczas pisania, nie wolno opuszczać sali. 

10. Pracę moŜna skończyć wcześniej, wówczas naleŜy pozostawić na    

     ławce arkusz z zestawem zadań oraz kopertę z danymi uczestnika. 

 
 

 
 

śyczymy powodzenia!!! 
 
 

KG 

Suma punktów: 
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Zadanie 1. ( 0 – 4 pkt) 
Korzystając z zamieszczonej poniŜej mapy wykonaj polecenia A oraz B. 
 

 
 
A.  Wybierz prawidłowe odpowiedzi, które informują w jakim kierunku od bieguna 
południowego znajdują się podane obiekty geograficzne: 
 
● Morze Davisa     ● Morze Weddella 

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

 
 
B. Wybierz prawidłowe odpowiedzi, które informują w jakim kierunku (najkrótszą drogą) 
naleŜy udać się  z podanego miejsca do wskazanych stacji badawczych. 
 
● ze stacji Sowietskaja do stacji Wostok  ● ze stacji Davis do stacji Mawson 
 

a) w południowym            a) w zachodnim  
b) w północnym             b) w północnym   
c) we wschodnim            c) w północno-zachodnim 
d) w zachodnim              d) we wschodnim 
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Zadanie 2. (0 – 1 pkt) 
Długość rzeki San w terenie wynosi 443,4 km . Oblicz ile cm ma długość sygnatury tej rzeki 
na mapie w skali  1: 2 500 000. 
 
 
Odpowiedź: .....................................      

 

Zadanie 3. (0 – 5 pkt) 
Z podanych informacji wybierz 5, które odnoszą się do skutków ruchu obrotowego Ziemi. 
 

a) RóŜnica czasu słonecznego na Ziemi. 
b) Astronomiczne pory roku. 
c) Widomy ruch Słońca i pozostałych gwiazd na sklepieniu niebieskim. 
d) Dobowa rytmiczność zjawisk na Ziemi (w przyrodzie i w Ŝyciu człowieka). 
e) Strefy klimatyczne Ziemi. 
f) Górowanie Słońca w zenicie na zwrotnikach. 
g) Następstwo dnia i nocy. 
h) Kalendarzowe pory roku. 
i) Rachuba czasu. 
 
  

 

Zadanie 4. (0 – 1 pkt) 
Oblicz róŜnicę czasu słonecznego pomiędzy skrajnymi punktami Afryki. 
Skorzystaj z poniŜej zamieszczonych informacji odnośnie połoŜenia geograficznego tych 
punktów.  
 
Współrzędne geograficzne skrajnych punktów Afryki: 
 
Przylądek Zielony  14°43’N;  17°30’W 
Przylądek Hafun  10°27’N;   51°30’E 
 
 
Odpowiedź: ..................................... 

 
Zadanie 5. (0 – 1 pkt) 
Oblicz szerokość geograficzną miejscowości, w której w dniu przesilenia letniego Słońce 
góruje po północnej  stronie nieba na wysokości 40°. 
 
Odpowiedź: .....................................         
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Zadanie 6. (0 – 1 pkt) 
Wybierz rysunek, który przedstawia oświetlenie Ziemi, gdy w Australii zaczyna się 
kalendarzowe lato. 
 
 

A B 

  
 
 

 

 
C 
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Zadanie7. (0 – 4 pkt) 
 
Wpisz do tabeli obok kaŜdej z podanych informacji liter ę oznaczającą miejscowość, spośród 
zaznaczonych na mapie tak, aby informacja odnosiła się do danej miejscowości. 
 
 

 
 
 
 

Informacje odnoszące się do zaznaczonych miejscowości Miejscowość 

29 czerwca dzień trwa tu najdłuŜej.  

W tej miejscowości 5 maja Słońce górowało najpóźniej. 
 

W tej miejscowości 21 marca wysokość Słońca nad horyzontem  
w czasie górowania jest największa. 

 

22 czerwca dzień trwa tu najkrócej.   
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Zadanie 8. (0 – 11 pkt) 
Wymienione nazwy geograficzne wpisz w odpowiednie miejsca do tabeli zgodnie z podanym 
kryterium tak, aby odnosiły się do występujących na świecie obiektów geograficznych. 
 
 
Nazwy geograficzne: Wschodnio – europejska, Kaukaz, Titicaca,  Tanganika, Murray, 
Abisyńska, Zatokowa, Tybet, Niger, Gujańska, Aralskie, Jukon, Apeniny, Mekong, Ładoga, 
Ahaggar, La Platy, Ontario, Eyre, Domeyki, Pad,  Indu. 
 

Kryterium 
przyporządkowania nazwy 

Nazwa geograficzna 

Góry 
 

 

WyŜyny 
 

 

Niziny 
 

 

Rzeki 
 

 

Jeziora 
 

 

 
 
 
 

 

Zadanie 9. (0 – 3 pkt) 
 
Podanym opisom przyporządkuj  odpowiednią nazwę wiatru i wpisz ją w zaznaczone 
miejsca. 
 
Nazwy wiatrów do wyboru: pasat, tajfun, monsun, fen, bryza, tornado. 
 

a) Wiatr sezonowo zmienny. Latem wieje znad morza i przynosi obfite opady. Zimą 
wieje znad lądu w kierunku morza. 

 
……………………………………… 
 
b) Wiat lokalny, zmieniający kierunek w rytmie dobowym. W dzień wieje znad morza  

w kierunku lądu, nocą odwrotnie. 
 
……………………………………… 
 
c) Wiatr stały, suchy, wiejący od zwrotnikowych wyŜów do równikowego niŜu. 

 
………………………………………        
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Zadanie 10. (0 – 3 pkt) 
 
 Zamieszczonym poniŜej opisom warunków klimatycznych przyporządkuj  nazwę 
odpowiedniej strefy klimatycznej i wpisz ją w zaznaczone miejsca 
 
Nazwy stref klimatycznych do wyboru: równikowa, zwrotnikowa, podzwrotnikowa, 
umiarkowana, okołobiegunowa. 
 

A. W tej strefie występują najmniejsze na Ziemi roczne amplitudy temperatury 
powietrza. Opady duŜe, nasilają się w czasie górowania Słońca w zenicie. 

 
………………………………… 

 
B. W tej strefie zimy są łagodne, a lata upalne. Na bardzo duŜych obszarach opady 

występują sporadycznie. 
 

………………………………… 
 
C. W tej strefie występuje duŜe zróŜnicowanie temperatury powietrza w ciągu roku i 

największa roczna amplituda temperatury powietrza. 
 

………………………………… 
  

 
Zadanie 11. (0 – 1 pkt) 
Podkreśl właściwą odpowiedź. 
 
Rzeka epizodyczna: 

a) prowadzi wody przez cały rok, 
b) prowadzi wody regularnie, ale w pewnych okresach, 
c) woda płynie w niej sporadycznie i bardzo krótko, 
d) płynie jedynie na obszarach o klimacie subpolarnym. 
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Zadanie 12.  (0 – 6 pkt) 
Rozpoznaj na podstawie opisu typ jeziora wyróŜnionego ze względu na genezę i uzupełnij 
tabelę korzystając z zamieszczonych poniŜej informacji. 
 
Przykłady typu jeziora do wyboru: polodowcowe, tektoniczno - polodowcowe, reliktowe, 
przybrzeŜne, wulkaniczne, tektoniczne,  
 
Przykłady jezior do wyboru: Onega, Morze Kaspijskie, J. Górne, Bajkał, Wener, Łebsko,   
 
Nr Geneza Typ Przykład jeziora 
1 Woda wypełniła pęknięcie w skorupie 

ziemskiej 
  

2.  Powstały w skutek odcięcia mierzeją 
wód zatoki morskiej 

  

3. Są pozostałością dawnych mórz, które 
zmieniły zasięg 

  

           
  

 
Zadanie 13. (0 – 2 pkt) 
Uwzględniając strefowość roślinną na Ziemi uporządkuj  wymienione formacje roślinne  od 
północy w kierunku południowym zgodnie  ich występowaniem. W zaznaczone miejsca 
wpisz we właściwej kolejności  nazwy formacji roślinnych. 
 
Formacje roślinne: sawanna, tajga, step, tundra, las równikowy, makia 
 
1..............................................  4. ................................................. 
 
2.................................................  5 .................................................. 
 
3................................................  6. .................................................. 
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Zadanie 14. (0 – 8 pkt)          
Przyporządkuj  zamieszczonym poniŜej opisom warunków klimatycznych odpowiedni typ 
klimatu oraz formację roślinną. Uzupełnij tabelę. 
 
Typy klimatu: równikowy wilgotny, zwrotnikowy suchy, podrównikowy wilgotny, 
podzwrotnikowy morski (śródziemnomorski), umiarkowany kontynentalny chłodny, 
umiarkowany ciepły morski, subpolarny, umiarkowany kontynentalny ciepły. 
 
Formacje roślinne: makia, pustynie gorące, sawanna, las równikowy, las liściasty, tajga, step, 
tundra. 
 
       Opis warunków klimatycznych Typ klimatu Formacja roślinna 
Opady głównie w okresie 
kalendarzowej zimy. Lata gorące  
i suche. 

  

Występuje pora sucha i deszczowa  
(w czasie kalendarzowego lata). 
Wysoka temperatura powietrza przez 
cały rok. Mała roczna amplituda 
temperatury powietrza. 

  

Opady w ciągu całego roku, łagodne zimy, 
chłodne lata, mała roczna amplituda 
temperatury powietrza – najmniejsza w 
całej strefie umiarkowanej; 

  

małe opady, prawie wyłącznie w postaci 
śniegu; nie występuje klimatyczne lato 
(w najcieplejszym miesiącu temperatura 
powietrza nie przekracza 10°C); 

  

          
  

Zadanie 15. (0 – 6 pkt) 
 Wymienione poniŜej nazwy skał wpisz  do tabeli zgodnie z ich genezą. 

 
Skały: sól kamienna, kreda, piaskowiec, wapień, bazalt, gips, marmur, węgiel kamienny, 
less, gnejs, zlepieniec, granit 

     
Skały 

Magmowe Osadowe 
głębinowe  wylewne okruchowe   organiczne  chemiczne 

PrzeobraŜone 
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Zadanie 16. (0 -1 pkt) 
WskaŜ nazwę ery geologicznej, która trwa do dziś. 
 
a) mezozoiczna 
b) paleozoiczna 
c) kenozoiczna 
d)  prekambryjska 

  

Zadanie 17. (0 – 1 pkt) 
  Wybierz odpowiedź, która informuje o warunkach tworzenia się delty. 

 
Delta tworzy się wówczas,  kiedy: 
a) do morza uchodzi bardzo duŜa rzeka wypływająca z gór. 
b) na krótkim odcinku wybrzeŜa uchodzi wiele rzek duŜych rzek. 
c) rzeka uchodzi do spokojnych wód zatoki morskiej lub jeziora. 
d) gdy u wybrzeŜa z wieloma zatokami płyną prądy morskie. 

  

 Zadanie 18. (0 – 1 pkt) 
 
.  Na podstawie opisu rozpoznaj typ wybrzeŜa i wpisz jego nazwę w zaznaczone miejsce. 

 
Typ wybrzeŜy do wyboru: mierzejowo- zalewowe, fiordowe, dalmatyńskie, klifowe  
 
WybrzeŜe z urozmaiconą linią brzegową pasem podłuŜnych wysp, które ciągną się 
równolegle do brzegu. WybrzeŜe to powstało przez zatopienie wodą morską obniŜeń 
śródgórskich.  
 

…………………………………  
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Zadanie 19. (0 – 10 pkt) 
Korzystając z zamieszczonej mapy konturowej świata wykonaj zadania a) oraz b). 

 
a)KaŜdej z wymienionym w tabeli pustyń przyporządkuj  odpowiedni numer, którym 
zaznaczono na mapie jej połoŜenie. 
 

Pustynia Numer na mapie 
Atacama  
Namib  
Pustynia Gibsona  
Pustynia Libijska  
Pustynia Thar  
Mohave  

 
b). Napisz poniŜej w odpowiednich miejscach nazwy zimnych prądów morskich, które 
przyczyniły się do powstania pustyń na wybrzeŜach. Wybrane prądy zaznaczono na mapie 
wielkimi literami (A – D). 
 

A. ………………………………  
B. ………………………………  
C. ……………………………… 
D. ………………………………        

  

Zadanie 20. (0 -1 pkt) 
Wybierz właściwą odpowiedź. 
 
Kibo to: 

a)  nazwa piętra roślinnego na KilimandŜaro. 
b) nazwa najwyŜszego wierzchołka w Masywie KilimandŜaro. 
c) nazwa podnóŜa KilimandŜaro. 
d) nazwa czapy lodowej na KilimandŜaro. 
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Zadanie 21. (0 – 1pkt) 
Wybierz właściwą odpowiedź. 
Rzeka, która wypływa z Bajkału to: 

a) Ob 
b) Jenisej 
c) Angara 
d) Lena      

  

Zadanie 22. (0 – 12 pkt)  
RozwiąŜ krzyŜówkę. Po wypełnieniu diagramu, w pogrubionej kolumnie powstanie hasło.  
Przyporządkuj  utworzony wyraz, zgodnie z jego znaczeniem, jednemu z objaśnień 
znajdujących się poniŜej i napisz go w zaznaczonym miejscu. 
 

1                 

       2          

       3          

      4           

      5           

      6           

     7            

    8             

     9            

                 

       11          

 
A. Jezioro powstałe przez odcięcie zakola rzeki, będące częścią dawnego koryta rzeki to: 

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

B. Niewielki fragment pradoliny, tak zwane błędne zakole to: 
....................................................... 

  

1.   Źródło, którym wypływają na powierzchnię wody krasowe.  
2.   Forma naciekowa w jaskini w postaci wapiennej kolumny. 
3.   Piaszczyste pole powstające przed czołem lądolodu z materiału naniesionego przez wody             

pochodzące z topniejącego lodowca. 
4.   Niszczenie stromego wybrzeŜa przez fale morskie. 
5.   Zatoka powstała przez zatopienie doliny lodowcowej w  górskim terenie. 
6.   Inaczej erozja wiatru (eoliczna). 
7.   Źródło wrzącej wody okresowo wybuchające fontanną na znaczną wysokość (od kilku do 

65 m). 
8.   Zagłębienie na wierzchołku góry wulkanicznej, w miejscu gdzie na powierzchnię 

wychodzi komin wulkaniczny. 
9.   Wydma w kształcie rogalika wypukłą stroną zwrócona pod wiatr. 
10. Cały obszar terenu, z którego wody powierzchniowe spływają do danego morza lub 

oceanu. 
11.  Inaczej zakole rzeki 
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Zadanie 23. (0 -4)  
  
 Zaznacz literą P zdania zawierające prawdziwe informacje o rozwoju energetyki na świecie. 
Zdania z informacjami błędnymi zaznacz literą B.  
 

• Na świecie najwięcej energii elektrycznej produkowane jest w elektrowniach 
cieplnych. ......  

• Produkcja energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii jest tania, poniewaŜ 
wymaga małych nakładów inwestycyjnych. ..... 

• Alternatywne źródła energii wykorzystywane są lokalnie, poniewaŜ muszą istnieć 
odpowiednie warunki przyrodnicze do ich zastosowania. ....... 

• Produkcja energii elektrycznej z alternatywnych źródeł jest niekorzystna dla 
środowiska. ....... 
 

  

Zadanie 24. () – 1 pkt) 
 
Dharavi nazywane jest „największym slumsem Azji”. 
 Wybierz odpowiedź, która informuje, gdzie znajduje się ta dzielnica nędzy. 
 

a) w centrum Delhi 
b) na przedmieściach Kalkuty 
c) w centrum Bombaju 
d) na przedmieściach Bombaju 

  

Zadanie 25. (0 -1 pkt) 
 
Wybierz zestaw, w którym wszystkie wymienione kraje naleŜą do tzw. „małych azjatyckich 
tygrysów”. 
 

a) Indie, Singapur, Indonezja 
b) Korea Południowa, Tajwan, Singapur 
c) Japonia, Chiny, Mongolia 
d) Afganistan, Indie, Iran 

  

Zadanie 26. (0 – 4pkt) 
 
 Wpisz w zaznaczone miejsca nazwę odpowiedniej rasy (białej, czarnej, Ŝółtej), do której 
naleŜą wymienione grupy ludności. 
 
a) Arabowie    ................................................. 
 
b) Hindusi    ................................................. 
 
c) Aborygeni (Australia)  ................................................. 
 
d) Indianie    ................................................. 
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Zadanie 27. (0 – 10 pkt) 
 
Napisz poniŜej nazwy obiektów geograficznych zaznaczonych na mapie konturowej Europy 
– załącznik nr 1 oraz stolice zaznaczonych państw. 
 
 
Państwo Stolica  Rzeka 
1.  A. 
2.  B. 
3.  C 
4.  D. 
5.  E. 

 
  

Zadanie 28. (0 – 3 pkt) 
 
Rozpoznaj na podstawie podanych informacji kraje europejskie i napisz ich nazwy w 
zaznaczonych miejscach. 
 
 

A. Kraj nizinny o krajobrazie polodowcowym. Ponad 50% powierzchni tego państwa 
stanowią lasy, które stały się podstawą rozwoju przemysłu drzewnego i celulozowego. 

 
.......................................................... 
 
B. Najlepiej gospodarczo rozwinięty kraj europejski. NaleŜy do państw imigracyjnych. 

Wśród imigracyjnych robotników przewaŜają Turcy. 
 
 ........................................................ 
 
      C. WaŜnym sektorem gospodarki tego państwa jest wysokotowarowe  intensywne 
 rolnictwo. Wśród upraw duŜą powierzchnię zajmują: pszenica, buraki cukrowe  
 i winna latorośl. W tym kraju prawie 80% energii elektrycznej wytwarzane jest  
 w  elektrowniach jądrowych. 

  

    .............................................................. 
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Zadanie 29. (0 – 6 pkt) 
Korzystając z danych zawartych w tabeli wykonaj polecenia a) oraz b). 
 
a)  Na podstawie wskaźnika urodzeń i zgonów oblicz i wpisz do tabeli wskaźnik 
 przyrostu  naturalnego w 2004 r. w podanych krajach. 

 

L.p. Państwo 
Wskaźnik urodzeń 

w ‰ 
Wskaźnik zgonów 

w ‰ 

Wskaźnik 
przyrostu 

naturalnego w 
‰ 

1 Grecja 9,4 9,4  
2 Rosja 10,2 16,4  
3 Norwegia 12,4 9,0  

  Źródło: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2006 
 

b) Podaj, w którym z wymienionych państw w 2004 r. w wyniku przyrostu naturalnego 
liczba ludności: 

• nie zmieniła się ............................. 
• wzrosła              ............................. 
• zmalała              .............................. 

  .  
  

Zadanie 30. (0 – 3 pkt) 
 
Przyporządkuj  kaŜdej z wymienionych zmian w środowisku przyrodniczym przyczynę, 
która ją spowodowała. W zaznaczone miejsca obok cyfr wpisz odpowiednią literę. 
 

Zmiany w środowisku przyrodniczym Przyczyny zmian 
 

1. Powstanie „dziury ozonowej” 
 

A. Nawadnianie pól 

2. ObniŜenie poziomu wód gruntowych 
 

B. Emisja freonów do atmosfery 
 

3. Kwaśne opady atmosferyczne 
 

C. Spalanie węgla i ropy naftowej 

 D. Odkrywkowa eksploatacja surowców      
mineralnych 

 
 
1. ................., 2. ......................, 3. ......................... 
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Brudnopis 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1  
 

 


