
 

  Małopolski Konkurs Geograficzny 
dla gimnazjalistów 

Etap Wojewódzki – 10 marca 2009 r. 
 

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

moŜesz uzyskać maksymalnie 107 punktów. 

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

- uzupełnić, 
- przyporządkować, 
- wybrać, 
- odczytać, 
- odszukać, 
- oznaczyć, 
- dobrać, 
- wymienić, 
- zaznaczyć, 
- narysować, 
- rozpoznać, 
- obliczyć,  
- napisać, 
- 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 120 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: 



 

Zadanie 1. (0 – 6 pkt.)  
 
Uporządkuj podane poniŜej skale od największej do najmniejszej. 

 
a) 1: 500 000  b) 1 cm – 2 km  c) 1 : 1 000 000 
d) 1 mm – 2 km  e) 1 : 300 000   f) 1 cm – 500 m 

 
1. .......................  2. .......................  3. ....................... 

 
4. .......................  5. .......................  6. ....................... 

 
 

 
Zadanie 2. (0 – 1 pkt) 
 
Oblicz i wybierz odpowiedź, która informuje jaką powierzchnię zajmuje jezioro na mapie w 
skali 1: 200 000, jeŜeli jego powierzchnia w terenie wynosi 56,8 km2.  
 
a) 14,2 cm2  b) 28,4 cm2  c) 56,8 cm2  d) 142 cm2 

 
 
Zadanie 3. (0 –  11 pkt.) 
 
Korzystając z mapy okolic Szczawnicy (Załącznik nr 1) wykonaj polecenia A - H. 
 
A. Określ kierunek, w którym znajduje się miejscowość Leszczyny w stosunku do 

miejscowości Staszowa. 
 
………………………………………… 

B. Korzystając ze skali mapy oblicz szerokość doliny Grajcarka w terenie w zaznaczonym na 
mapie miejscu – odcinek A – B. 
 
………………………………………… 
 

C. Odczytaj na jakiej wysokości bezwzględnej połoŜony jest punkt C (w pobliŜu 
Leszczyny).  
 
…………………………………………  
 

D. Oblicz wysokość względną, którą pokonasz wchodząc najkrótszą drogą z doliny 
Grajcarka na szczyt Jarmuta. (Uwaga: nie Jarmutka!) 
 
………………………………………… 

 
E. Napisz nazwę góry, którą widzi turysta patrząc w kierunku północno-wschodnim ze 

szczytu Bryjarka.  
 
………………………………………… 

 



 

F. Odszukaj na mapie opisane poniŜej obiekty geograficzne i wpisz w zaznaczone miejsca 
ich nazwy. 
 
• Potok, na którym znajduje się wodospad Zaskalnik. 

 
 ……………………………………… 
 
• Góra, na wierzchołek której moŜesz dojechać wyciągiem krzesełkowym. 
 
 ……………………………………… 
 
• Góra, na stoku której znajduje się nieczynna sztolnia. 
 

……………………………………… 
 

G. Wymień dwa obiekty kultury materialnej, które moŜe zwiedzić turysta na terenie objętym 
mapą. 
 
 ………………………………………………………………………………………… 
 

H. Wymień cztery rodzaje usług, z których moŜe skorzystać turysta przebywając w 
Szczawnicy. 
 

1. ……………………………… 
 
2. ……………………………… 

3. ……………………………… 
 
          4.   ................................................ 

 
 

 
Zadanie 4. (0 – 3 pkt.) 
 
Korzystając z mapy okolic Szczawnicy (Załącznik nr 1) wykonaj polecenia A - C. 
 
A. Zaznacz zgodnie z legendą w odpowiednim miejscu na mapie Przełęcz Maćkówki, która 

znajduje się w pobliŜu Palenicy. 
  

B. Zaznacz strzałką na mapie bieg Grajcarka.  
 

C. Narysuj trasę marszu z punktu D w okolicy Staszowej do punktu E w okolicy Niterbaku 
tak, aby prowadziła na tej samej wysokości. Wpisz wartość narysowanej w ten sposób 
poziomicy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Zadanie 5. (0 – 1 pkt) 
 
Statek płynący z portu A do portu B dnia12 maja przekroczył międzynarodową linie zmiany 
daty. Korzystając z zamieszczonego poniŜej rysunku wybierz odpowiedź, która informuje 
jaką datę powinien wpisać kapitan statku do dziennika pokładowego po północy.   
 

 
 
Kapitan statku powinien zapisać datę: 

a) 14 maja 
b) 12 maja 
c) 13 maja 
d) 11 maja 

 
 
 
Zadanie 6. (0 – 5 pkt.) 
 
Wymienionym nazwom tamy lub hydroelektrowni przyporządkuj nazwę rzeki, na której 
znajduje się dany obiekt. 
 
 Rzeki do wyboru: Dunajec, San, Parana, Jenisej, Jangcy, Zambezi, Nil,  
 

a) Zapora Trzech Przełomów  ………………………………… 

b) Itaipu    ………………………………… 

c) Wielka Tama Asuańska ………………………………… 

d) Solina    ………………………………… 

e) Krasnojarska   …………………………………     

 
 
 
 
 
 
 



 

Zadanie 7. (0 – 1 pkt) 
 
Wybierz odpowiedź, która informuje, jakie obszary Ziemi objęto nazwą Antarktyka. 
 

a) Wody oceanów otaczających Antarktydę do 66°30’S. 
b) Obszar wysp i oceanów wokół bieguna północnego do 66°30’N. 
c) Antarktydę i otaczające ją wody oceanów oraz połoŜone na nich wyspy do około 

55°S. 
d) Antarktydę oraz otaczające ją wyspy połoŜone do 66°30’S.  

 
 
 
 
Zadanie 8. (0 –2 pkt.) 
Oblicz gęstość zaludnienia w Australii i w Singapurze i wpisz wynik do tabeli.  

 

Państwo Powierzchnia 
w tys. km2 

Ludność w tys. Gęstość zaludnienia 
Osób/km2 

Australia 7692,2 20857  
Singapur 0,7 4564  

Źródło: Rocznik Statystyczny  RP GUS 2008 

 
 
 
Zadanie 9. (0 – 8 pkt.) 
 
Wszystkie wymienione poniŜej nazwy regionów geograficznych świata wpisz odpowiednio 
do tabeli według podanego w pierwszej kolumnie kryterium przyporządkowania. 
 
Regiony: Kotlina Kalahari, Antarktyda, Grenlandia, Jawa, Nizina Gangesu, WyŜyna Śląska,  
Okręg Johannesburga, wnętrze Półwyspu Arabskiego, 
 
Nr Kryterium przyporz ądkowania regionu Nazwa regionu 

1 
DuŜa gęstość zaludnienia spowodowana korzystnymi 
warunkami do uprawy roślin Ŝywieniowych 

 

2 Anekumena 
 

3 
Mała gęstość zaludnienia spowodowana niekorzystnymi 
warunkami termicznymi 

 

4 
Mała gęstość zaludnienia spowodowana brakiem 
dostatecznej ilości wody 

 

5 
DuŜa gęstość zaludnienia spowodowana rozwojem 
przemysłu, którego podstawą były występujące w tym 
regionie surowce mineralne 

 

 
 

 
 



 

Zadanie 10. (0 – 5 pkt.) 
Przyporządkuj  kaŜdej z podanych informacji nazwę państwa, którego dana informacja 
dotyczy. Nazwę państwa moŜesz uŜyć tylko jeden raz. 
 
Nazwy państw do wyboru: Japonia, Kanada, Brazylia, Indie, Ukraina, Australia, Włochy. 
 

A. Językiem urzędowym w tym kraju jest język portugalski.          ……........................ 

B. Dobrze rozwinięty gospodarczo kraj świata, w którego eksporcie dominują surowce 

mineralne i płody rolne (w tym wełna).          ................................. 

C. Przoduje w świecie pod względem wykorzystania nowoczesnych technologii 

produkcji.              ................................. 

D. Jednym z czynników hamujących rozwój rolnictwa tego kraju jest system dzierŜawy 

ziemi.              ......…........................ 

E. Kraj ten zaliczany jest do państw imigracyjnych.       ...................................    

  
 

 
Zadanie 11. (0 – 1 pkt) 
Wybierz zestaw, w którym wszystkie wymienione języki są językami oficjalnymi – 
uŜywanymi w ONZ. 

 
a) angielski, włoski, chiński, rosyjski 
b) angielski, arabski, francuski, japoński 
c) angielski, chiński, francuski, hiszpański  
d) angielski, francuski, turecki, japoński 

 
 
 

Zadanie 12. (0 – 5 pkt.) 
Wpisz odpowiednio przy kaŜdej z zamieszczonych informacji nazwę religii, której dana 
informacja dotyczy. Uwaga:  

 
Religie do wyboru: chrześcijaństwo, islam, buddyzm, judaizm, hinduizm. 
 
A. Wyznawcy tej religii nazywani są muzułmanami. ......................................................... 

B. Jest najstarszą religią monoteistyczną (wiara w jednego Boga). Świętą księgą tej 

religii jest Talmud . ........................... 

C. Źródłem wiedzy religijnej oraz zasad postępowania wyznawców tej religii jest święta 

księgo – Koran. .................................. 

D. Miejscem kultu religijnego wyznawców tej religii jest Mekka. ...................................... 

E. Religia ta swoim wyznawcom zabrania spoŜywać mięsa wołowego. .............................   

 
 



 

 
Zadanie 13. (0 – 1 pkt) 
Wybierz zestaw, w którym oba wymienione obszary Europy leŜą w strefie czynnych 
wulkanów. 
 

a) Ural, Harz 
b) Islandia, Pireneje 
c) Sycylia, Wyspy Liparyjskie 
d) Alpy, Karpaty 

 
 
 

Zadanie 14. (0 – 5 pkt.) 
RozwiąŜ krzyŜówkę, której hasłem jest nazwa jednego z japońskich miast. 
 

1                       

  2                     

3                       

   4                    

5                       

 
 

1. Zespół miast, składający się z centralnego duŜego ośrodka miejskiego oraz przyległych 
do niego mniejszych miast (tzw. satelitarnych) 

2. Procent ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności regionu, państwa lub kontynentu. 
3. Strefa zurbanizowana składająca się ze zrastających się aglomeracji miejsko- 

przemysłowych. 
4. Skupisko miast prawie równorzędnych pod względem liczby mieszkańców, w którym 

brak wyraźnego głównego ośrodka miejskiego. 
5. Proces polegający na zakładaniu nowych miast, rozbudowie miast juŜ istniejących oraz 

przekształcaniu wsi i osiedli w miasta. 
  

 
 
Zadanie 15. ( 0 – 1 pkt) 
W skład terytorium państwa polskiego wchodzi miedzy innymi morze terytorialne. Wybierz 
odpowiedź wyjaśniającą, które obszary wód morskich Bałtyku zaliczane są do morza 
terytorialnego naleŜącego do Polski. 
 

a) Obszar wód morskich Zalewu Szczecińskiego. 
b) Obszar wód morskich Zalewu Wiślanego. 
c) Pas wód morskich o szerokości 12 mil morskich licząc od linii brzegowej lub od 

granicy morskich wód wewnętrznych. 
d) Pas wód morskich o szerokości 12 mil morskich przyległych do wybrzeŜa od Zatoki 

Pomorskiej do Zatoki Gdańskiej.  
 

 
 



 

Zadanie 16. (0 – 1 pkt) 
Wybierz prawidłową informację odnoszącą się do połoŜenia obszaru Polski w strefach 
czasowych. 
 

a) Obszar Polski połoŜony jest w strefie czasu zachodnioeuropejskiego. 
b) Obszar Polski połoŜony jest w dwóch strefach czasowych. 
c) Obszar Polski zimą połoŜony jest w strefie czasu środkowoeuropejskiego, natomiast 

latem w strefie czasu wschodnioeuropejskiego. 
d) Obszar Polski połoŜony jest w jednej strefie czasowej. 
 

 
 
Zadanie 17. (0 – 6 pkt.) 
Wpisz do tabeli nazwy województw i ich stolic zaznaczonych na mapie konturowej Polski 
numerami od 1 – 6. 
 

 
 

Numer 
na 

mapie 
Nazwa województwa Stolica województwa 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 
 

 
 
 



 

Zadanie 18. (0 - 2 pkt.) 
Korzystając z podanych poniŜej informacji wykonaj polecenia a) oraz b). 
Liczba ludności Polski w 2004 roku wynosiła 38 180 000. Wskaźnik przyrostu naturalnego w 
naszym kraju wynosił wówczas  - 0,2‰. 
 
a) Oblicz o ile zmieniła się liczba ludności Polski w podanym roku biorąc pod uwagę tylko 
przyrost naturalny. 
 
Odpowiedź: 
Liczba ludności Polski w 2004 roku zmieniła się o …………… . 
 
b) Uzupełnij zdanie i skreśl zbędny wyraz tak, aby zdanie zawierało prawdziwą informację. 
 
W 2004 roku liczba ludności w Polsce zmalała/wzrosła o …………… osób. 
 

 
 
Zadanie 19. (0 – 3 pkt.) 
Rozpoznaj, który z diagramów przedstawia warunki klimatyczne w miejscowościach: 
Zakopane, Lublin, Szczecin i podpisz odpowiednio wykresy. 

 

 
 

A 

 

B 

 

 

 
Nazwa stacji: ……………………        Nazwa stacji: …………………… 

 
 
 



 

C 

 
 

Nazwa stacji: …………………… 
 

 
Zadanie 20. (0 – 3 pkt.) 
Przyporządkuj  wymienionym opisom typów pogody w Polsce odpowiednie masy powietrza, 
które je kształtują i uzupełnij tabelę. 
 
Masy powietrza do wyboru: polarno-morska, polarno-kontynentalna, zwrotnikowo-morska, 
zwrotnikowo-kontynentalna, arktyczna 
 
 
Tab. Typy pogody kształtowane przez główne masy powietrza napływające nad Polskę. 
 

Masa powietrza Pora roku Typy pogody 

 jesienią, zimą i wiosną 
wiosną i jesienią – przymrozki 
zimą – mrozy, opady śniegu 

 cały rok 
zimą – mroźno, słonecznie i brak 

opadów 
latem – upalnie i brak opadów 

 cały rok 

latem – ochłodzenie, wzrost 
wilgotności, zachmurzenie  
z moŜliwością opadów 

zimą – ocieplenie, odwilŜ, mgły, 
opady 

 
 

 
 

 



 

Zadanie 21. (0 – 3 pkt.)  
Wybierz, spośród podanych poniŜej, trzy informacje, które świadczą o przejściowości 
klimatu Polski. 

a) wzrost rocznej amplitudy temperatury powietrza z zachodu na wschód Polski, 
b) duŜa roczna suma opadów w górach, 
c) duŜa zmienność typów pogody uzaleŜniona od napływających mas powietrza, 
d) występowanie sześciu termicznych pór roku, 
e) brak termicznego lata w górach, 
f) cieplejsze zimy na wybrzeŜu Bałtyku niŜ w górach. 

 
 

Zadanie 22. ( 0 – 4 pkt.) 
Oznacz literą P zdania zawierające prawdziwe informacje, natomiast zdania zawierające 
informacje błędne oznacz literą B. 
 

A. W Polsce dominują lasy iglaste.   ……… 

B. W Polsce wskaźnik urbanizacji wynosi około 80%.  ……… 

C. Energetyka naszego kraju oparta jest głównie o węgiel kamienny i brunatny.    ……… 

D. W Polsce więcej osób pracuje w rolnictwie niŜ w usługach.  ……… 

 
Zadanie 23. (0 -3 pkt.) 
Uzupełnij rysunki według zamieszczonych poniŜej poleceń tak, aby przedstawiały schemat 
powstawania bryzy. 
A.  B.  
 

 

 

 
    
 Bryza dzienna - …………………  Bryza nocna - …………………… 
 

a) Dopisz pod rysunkami w zaznaczone miejsca odpowiednio: zwana morską, zwana 
lądową. 

b) Wpisz na kaŜdym rysunku w zaznaczone miejsca nad wodą i lądem odpowiednio:  
N dla oznaczenia niŜu oraz W dla oznaczenia wyŜu. 

c) Dorysuj na rysunku groty strzałek oznaczające kierunek wiania bryzy w dzień  
i w nocy. 

  
 

 



 

 
Zadanie 24. (0 – 4 pkt.) 
Dobierz odpowiedni typ gleby do głównych regionów ich występowania. W zaznaczone 
miejsca wpisz właściwą literę. 
 
 

1. WyŜyna Sandomierska ……    a) mady 

2. Pojezierze Kujawskie  ……    b) rędziny 

3. śuławy Wiślane  ……    c) gleby kasztanowe 

4. WyŜyna Krakowsko-Częstochowska ……  d) czarnoziemy 

         e) czarne ziemie 
 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 25. (0 – 1 pkt) 
Wybierz właściwą odpowiedź. 
 
Połoniny występują: 

a) na Roztoczu 
b) w Górach Świętokrzyskich 
c) w Bieszczadach 
d) na Polesiu Lubelskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zadanie 26. (0 – 2 pkt.) 
Na mapie konturowej Polski cyframi rzymskimi zaznaczono występowanie wybranych 
surowców mineralnych. Korzystając z mapy wykonaj polecenie A oraz B. 
 

 
 
A. Numerami II  i III  zaznaczono obszar występowania: 
 

a) węgla kamiennego koło Bogdanki i soli kamiennej w okolicy Kłodawy, 
b) soli kamiennej w okolicy Inowrocławia i siarki w okolicy Tarnobrzega 
c) węgla brunatnego w okolicy Bogatyni i rudy Ŝelaza w okolicy Zawiercia, 
d) węgla brunatnego w okolicy Bełchatowa i rudy miedzi w okolicy Legnicy. 

 
B. Numerami V i VI  zaznaczono obszary występowania: 
 

a) gipsów w Niecce Nidziańskiej i węgla brunatnego koło Konina, 
b) siarki koło Tarnobrzega  soli kamiennej koło Kłodawy, 
c) rudy cynku koło Olkusz i gazu ziemnego w okolicy Przemyśla, 
d) siarki koło Tarnobrzega i rudy miedzi koło Legnicy. 

 
 

Zadanie 27. (0 – 1 pkt) 
Wybierz zestaw, w którym obydwa wymienione pasy rzeźby terenu Polski mają krajobraz 
staroglacjalny. 
 

a) niziny i wyŜyny 
b) pojezierza i niziny 

c) pojezierza i pobrzeŜa 
d) pojezierza i wyŜyny 

 
 



 

 
Zadanie 28. (0 – 6 pkt.) 
Uzupełnij tabelę przyporządkowując wymienionym krainom geograficznym Polski po jednej 
charakterystycznej dla danej krainy  formie rzeźby terenu. W ostatniej kolumnie wpisz 
odpowiednią nazwę procesu geologicznego, który doprowadził do powstania wybranej formy 
terenu. 
 
Formy rzeźby terenu do wyboru:  granie, klify, jeziora morenowe, 
wąwozy lessowe, mierzeje. 
 
Procesy geologiczne do wyboru: akumulacyjna działalność lądolodu, erozyjna działalność 
lądolodu, erozja płynących wód okresowych,  erozyjna działalność lodowców górskich, 
wietrzenie fizyczne (mrozowe), erozja rzeki,  
 
Nr Kraina geograficzna Formy rzeźby terenu Proces rzeźbotwórczy 
1 Tatry Wysokie   
2 Pojezierze Mazurskie   
3 WyŜyna Lubelska   
 

 
Zadanie 29. (0 – 7 pkt.) 
Uzupełnij tabelę przyporządkowując wymienionym krainom geograficznym Polski  po 
jednym obiekcie przyrodniczym, który jest ich atrakcją turystyczną.  
 
Obiekty przyrodnicze do wyboru:  Szumy na Tanwi, Czerwone Bagno, Igła Deotymy, Jaskinia 
Raj, Wielka Siklawa, Jaskinia Niedźwiedzia, jaskinie krasowe w skałach gipsowych, 
Sokolica. 
 
Nr Kraina geograficzna Obiekt przyrodniczy 
1 Sudety  
2 Pieniny  
3 Góry Świętokrzyskie   
4 Nizina Podlaska  
5 Roztocze  
6 Tatry  
7 Niecka Nidziańska  

 
 

 
Zadanie 30. (0 – 3 pkt.) 
Wybierz spośród wymienionych miejscowości 3 przejścia graniczne, na których turyści 
polscy nie muszą legitymować się paszportem. 
 

a) Zgorzelec 
b) Cieszyn 

c) Terespol 
d) ChyŜne 

e) Medyka 

 
 

 
 



 

     B R U D N O P I S 


