
 1 

KONKURS GEOGRAFICZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/ 11 

 

1. Porównaj skale i uszereguj je od największej do najmniejszej.  

  a) 1:25000 

  b) 1cm – 50km

  c) 1cm – 2500m 

  d) 1:100000 

                                  Odp.: skala największa ....................................... 

    

                                           skala najmniejsza ........................................ 

2. Generalizacja w geografii oznacza: 

a) zmniejszenie mapy 

b) stosowanie na mapie sygnatur 

c) rangę, jaką mają mapy w badaniach geograficznych 

d) eliminowanie przy sporządzaniu map treści mniej istotnych 

3. W zdaniu: „Ponieważ Ziemia obraca się wokół własnej osi ze wschodu na zachód, to obszary leżące na 

wschód od południka zerowego mają czas słoneczny wcześniejszy od niego”. 

a) przesłanka jest prawdziwa, wniosek fałszywy 

b) przesłanka jest fałszywa, wniosek jest fałszywy 

c) przesłanka jest fałszywa, wniosek jest 

prawdziwy 

d) przesłanka i wniosek jest prawdziwy 

5. Wietrzenie jest to: 

a) niszczenie struktury skały 

b) utrata właściwości fizycznych i chemicznych 

skały 

c) niszczenie skały przez wiatr 

d) proces prowadzący do powstania 

zwietrzeliny 

6. Epicentrum trzęsienia ziemi znajduje się:  

a) pod powierzchnią Ziemi 

b) na powierzchni Ziemi 

c) w miejscu największych zniszczeń przy 

wodzie 

d) zawsze na obszarze lądowy

7.Produktem lawowej erupcji wulkanicznej nie jest: 

a) para wodna 

b) dwutlenek węgla 

c) materiał piroklastyczny 

d) lawa 

8.Wskaż element, który nie jest określeniem stepu: 

a) preria 

b) pampa 

c) puszta 

d) chaparral 

9.Efekt cieplarniany to: 

a) wzrost temperatury atmosfery ziemskiej 

b) naturalny proces emisji gazów atmosferycznych 

c) pochłanianie długofalowego promieniowania Ziemi co prowadzi do wzrostu temperatury 

d) katastrofalne upały i susze 

10.Halofity (słonorośla) porastają: 

a) szotty 

b) uedy 

c) serir 

d) katarakty 

11. Które zwierzę jest charakterystyczne dla obszarów sawanny?  Zakreśl właściwą literę. 
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12.Rzeki syberyjskie największy przepływ mają: 

a) zimą 

b) wiosną 

c) latem 

d) jesienią 

Podaj przyczynę wyjaśniającą Twój wybór  

- .................................................................................……………………………....................... 

13.
 
Oznacz daty, pod którymi długość dnia w Warszawie (52

o
N) i w Narwiku (68

o
N) jest taka sama. 

a) 21 III   

b) 22 VI   

c) 23 IX   

d)  22 XII 

14. Spośród podanych zestawów obiektów geograficznych, wybierz i zakreśl ten, który zawiera tylko obiekty 

znajdujące się w Eurazji :   

a)  Góry Ahaggar, Pireneje, Tybet, Góry Brooksa, 

b)  Wyżyna Tibesti, Alpy, Ural, Nizina Chińska, 

c)  Kaukaz, Hindukusz, Rów Jordanu, Góry Harz, 

d)  Nizina Wschodnioeuropejska, Himalaje, Góry Smocze, Tybet, 

15.Izolinie łączą punkty o jednakowych wartościach. Dopisz do wymienionych izolinii, jaką cechę przedstawia 

się za ich pomocą: 

a) izobata –............................................................................... 

b) izoterma –............................................................................. 

c) izohieta –.............................................................................. 

16.Wskaż w każdym z okresów jeden z organizmów, który w nim nie występował: 

a) karbon – gady, ssaki, ryby, paprocie 

b) kreda – gady, ssaki, trawy, skrzypy 

c) trzeciorzęd – gady, ssaki, trawy, amonity 

17.Wskaż w każdym podpunkcie jeden element, który nie pasuje do pozostałych: 

a) piaskowiec, wapień, granit, węgiel 

b) wapień, margiel, kreda, kalcyt 

c) granit, bazalt, gnejs, sjenit 

18. Na mapie w skali 1 : 10 000 000 szerokość Kanału Mozambickiego w najwęższym miejscu wynosi 38mm. 

Oblicz rzeczywistą szerokość Kanału w tym miejscu. 

Obliczenia: 

 

 

Odpowiedź: ............. 

 

19. Oblicz czas miejscowy na południkach i wartość długości geograficznej oraz wpisz obliczone wartości w 

wykropkowane miejsca na rysunkach. 

 

 długość geograficzna:       .....  0
0
    8

0
E    60

0
E    .....      ..... 

 

 

 

 

 

czas miejscowy:                 .....  8
00

   .....   .....   20
00

      21
00

    
 

20.
 
W Nowym Jorku (41

o
N 74

o
W) jest wcześniejsza godzina czasu słonecznego niż w Warszawie (52

o
N 21

o
E), 

w Warszawie – wcześniejsza niż w Moskwie (56
o
N 37

o
30’E). Biorąc pod uwagę podane informacje i 

wykorzystując własną wiedzę o ruchu obrotowym Ziemi, sformułuj prawidłowość dotyczącą zróżnicowania 

czasu słonecznego na Ziemi. 

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

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

 

 



 3 

21. Schemat przedstawia Układ Słoneczny. Podaj w kolejności od Słońca nazwy  planet skalnych. 

 

      
 

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

22.Wyjaśnij, dlaczego wody Morza Bałtyckiego są bardziej narażone na zanieczyszczenie niż np. wody Morza 

Północnego. 

…………………………………………………………………………...…………………......................................

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

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

23.Średnia temperatura stycznia na wybrzeżu Labradoru wynosi (-12,4°C), a w Londynie +3,5ºC. Wyjaśnij co 

jest przyczyną tak wielkiej różnicy temperatur. 

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
24.Do podanych obszarów Polski dobierz jedną najbardziej charakterystyczną cechę klimatu. Wpisz właściwą literę obok 

krainy geograficznej. 

 

Krainy:  1. Nizina Śląska -             ………b………… 

               2. Kujawy -                      ………c………… 

               3. Pojezierze Suwalskie - .………a……….. 

               4. Pobrzeże Słowińskie - ………e………… 

 

Cechy : a. Najdłużej utrzymuje się pokrywa śnieżna, powyżej 130 dni. 

              b. Długość okresu wegetacyjnego powyżej 220 dni. 

              c. Średnia roczna suma opadów poniżej 550 mm. 

              d. Średnia temperatura stycznia (-6°C). 

              e. Występują lokalne wiatry typu bryza. 

25. Wymień dwa warunki, które muszą być spełnione, aby powstał lodowiec. 

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

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

26.Połącz odpowiednio rośliny z rejonem, w którym są one uprawiane: 

a. ryż, trzcina cukrowa                    A.  Kotlina Kongo 

b. oliwki, cytrusy                             B.  delta Nilu    

c. kukurydza, pszenica                    C. wybrzeże Morza Śródziemnego 

                  d.   proso, bataty                                D.  Niziny Centralne w USA 

 

27.Uzupełnij tabelę, podaj nazwy rzek przepływających przez wymienione stolice państw europejskich oraz 

nazwy akwenów, w których kończą one swój bieg: 

 

Stolica Rzeka Akwen, do którego wpada rzeka 

Londyn   

Paryż   

Rzym   

Wiedeń   

Kijów   
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28.Uzupełnij nazwy pięter roślinnych Tatr, wpisując w wolne miejsca na schemacie właściwe terminy:                                                                    

 
 

29.Wskaż kulturowe uwarunkowania podanych cech gospodarowania  

w wymienionych regionach świata: 

 

Charakterystyczne cechy sposobu 

gospodarowania 

Kulturowe uwarunkowania 

1. Drugie na świecie pogłowie bydła w Indiach.  

2. Brak trzody chlewnej w Afryce Północnej.  

 

30. Na mapie oznaczono 10 spośród jednych z największych miast świata. Wpisz obok nazw tych miast 

odpowiednie liczby.                                        (3p.)                        

Kair …… Los Angeles ……..  Kalkuta …… Meksyk ……    Kinszasa ……. 

Sao Paulo ……..      Lagos …….. Szanghaj ……. Londyn …….Tokio …….. 

 

 

 

 
32.Oblicz liczbę ludności kraju, w którym w danym roku przyrost naturalny wynosił 180 000, a wskaźnik 

przyrostu naturalnego 2
o
/oo:  

 

 

 

Odpowiedź: ............................... 

34.
 
W miejscu kropek wpisz typ gleby i formację roślinną, charakterystyczne dla wymienionych obszarów.  

Nizina Amazonki …………………………………………………………… 

Sahara ………………………………………………………………............. 

Północna Syberia……………………………………………………………. 

      Nizina Czarnomorska ……………………………………………………..... 
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35. Na rysunku przedstawiono dwa typy wydm. Wpisz ich nazwy pod rysunkami i podaj – widoczne na rysunku 

– jedną różnicę i jedno podobieństwo między nimi.                                                                    

(3p.)                                                                       

 

Podobieństwo: ........................................................................................................................... 

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

Różnica: ........................................................................................................................................... 

 

37. Przyporządkuj podanym opisom właściwe określenie (termin geograficzny).  

 

A. Strefa roślinna obszarów północnej Kanady i Rosji. 

B. Żółta pylasta skała osadowa naniesiona przez wiatr. 

C. Wiatry sezonowe, występujące w Azji Południowo-Wschodniej.  

D. Stałe wiatry wiejące od zwrotników ku równikowi. 

E. Strefa roślinna charakteryzująca się bujnymi trawami 

w półroczu wilgotnym.  

F. Zakole rzeki. 

 

 

38. Rozwiąż logogryf. Wpisz hasło i wyjaśnij jego znaczenie :                      (8p.) 

 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

     

10 

                  

11                   

12                   

                   

                   

   Ha

sło: 

             

a. Meander 

b. Sawanna 

c. Less 

d. Tundra 

e. Monsuny 

f. Pasaty 

 

A - . . . . . .   B - . . . . . .  C - . . . . . . 

D - . . . . . .  E - . . . . . .   F - . . . . . . 
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1. Skaliste wysepki charakterystyczne dla bałtyckich wybrzeży Szwecji i Finlandii. 

2. Procesy, zjawiska występujące na obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczalnych, zwłaszcza wapieni i 

gipsów. 

3. Poziomy ruch powietrza. 

4. Stale wynurzony wał, oddzielający lagunę od pełnego morza. 

5. Okres ery paleozoicznej. 

6. Rozległe spłaszczenia w szczytowych partiach gór, silnie przekształcone przez lodowce. 

7. Głębokie pęknięcie skał, wzdłuż którego zachodzi ich przesunięcie względem siebie. 

8. Wyspecjalizowana hodowla ryb, glonów, perłopławów i skorupiaków w wodach morskich. 

9. Olbrzymi kontynent, który w przeszłości tworzyły wszystkie współczesne kontynenty. 

10. Rozległe równiny lub stożki napływowe zbudowane z piasków i żwirów naniesionych przez wody 

topniejącego lodowca. 

11. Naciek zwisający ze stropu jaskini w kształcie sopla lub długiej rurki wapiennej. 

12. Skała osadowa bogata w wodorotlenki glinu, służy do produkcji aluminium. 


