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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z geografii dla uczniów gimnazjów 

województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Etap szkolny – data 23 X 2017 r. 

 

Kod ucznia: _______                                             Wynik:_______/75 pkt. 

 

 

Instrukcja dla ucznia 
 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. 

 

1. Wpisz w wyznaczonym miejscu powyżej swój kod ustalony przez Komisję 

Konkursową. Nie wpisuj swojego imienia i nazwiska. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój arkusz testowy jest kompletny. Niniejszy 

arkusz testowy składa się z 11 stron i zawiera 20 zadań. Jeśli zauważysz jakiekolwiek 

braki lub błędy w druku, zgłoś je natychmiast Komisji Konkursowej. 

3. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia i wskazówki do każdego zadania. 

4. Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem. 

5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. W zadaniach wielokrotnego wyboru 

poprawne odpowiedzi zaznaczaj zgodnie z poleceniem. 

6. Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem  

i ponownie udziel poprawnej odpowiedzi. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które 

zostały zaznaczone lub wpisane zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

7. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać.  

8. Na ostatniej stronie testu znajdziesz miejsce na brudnopis.  

Brudnopis nie podlega ocenie. 

9.  Pracuj samodzielnie. 

10.  Nie wolno wnosić telefonów komórkowych na konkurs. 

11.  Całkowity czas na wykonanie testu pisemnego wynosi 60 minut. 
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Zadanie 1. (0 – 4 p.) 

Mapa przedstawia prognozę pogody dla województw na jesienny poranek.  

Uzupełnij luki w zdaniach. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie: pogoda.onet.pl 

 

Opady deszczu przewidywane są w trzech województwach: ……………….…………..……. 

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

Najniższa temperatura powietrza będzie w województwie, którego stolicą jest 

…………….……….……..….  Słoneczna pogoda utrzyma się w województwach, które 

graniczą z Białorusią, Ukrainą i …………………..…………….. . W całym kraju wiatr będzie 

słaby, przeważnie  …………………………………………..… . 

(kierunek) 

 

Zadanie 2. (0 – 3 p.) 

W tabeli zebrano informacje dotyczące przyrządów do pomiaru wybranych składników 

pogody.  Uzupełnij luki w wierszach tabeli.  

Składnik pogody 

Przyrząd pomiarowy 
Jednostka 

pomiaru tradycyjny 
samopiszący 

(samorejestrujący) 

ciśnienie atmosferyczne barometr   

 higrometr higrograf  

  pluwiograf mm 
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Zadanie 3. (0 – 2 p.) 

Skreśl odpowiednią część pogrubionego tekstu tak, aby poniższa informacja była 

prawdziwa.  

  Na stacjach, gdzie brakuje aparatury automatycznej, obserwacje i pomiary 

meteorologiczne wykonywane są przez obserwatora o godzinach: 600 , 1200 , 1800 czasu 

uniwersalnego (GTM). Zimą w Polsce obowiązuje czas strefy środkowoeuropejskiej/ 

wschodnioeuropejskiej więc pory obserwacji przypadają na godziny: 700 , 1300 , 1900 /      

800 , 1400 , 2000.  

 

 

Zadanie 4. (0 – 6 p.) 

Uproszczona mapa synoptyczna Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: P. Świtalski, Podstawy geografii fizycznej, TURPRES, Toruń 2003 

 

A – Oceń, która informacja jest zgodna z treścią zaprezentowanej mapy synoptycznej.  

       Przy zdaniach prawdziwych wpisz literę P, a przy zdaniach fałszywych literę F. 

• Opady deszczu wystąpią tylko w północno-wschodniej części kraju. ........... 

• Na wyżynach ciśnienie atmosferyczne jest wyższe niż na pojezierzach   ........... 

• Nad morzem prędkość wiatru jest większa niż w południowej części kraju ........... 

• Front chłodny przesunie się w stronę Zatoki Pomorskiej, a front ciepły w stronę 

Zatoki Gdańskiej .......... 

B – Uzupełnij na mapie, przy pomocy znaków synoptycznych, warunki pogodowe 

      w Bydgoszczy zgodnie z poniższym opisem: 

Niebo w połowie zachmurzone, temperatura powietrza 19 0C, wiatr o prędkości 1 m/s  

wieje z kierunku południowo-zachodniego. 
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Zadanie 5. (0 – 4 p.) 

Schemat przedstawia położenie Ziemi w charakterystyczne dni roku w czasie obiegu 
dookoła Słońca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Wpisz na schemacie brakujące daty rozpoczęcia kalendarzowych pór roku. 

B – Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1, 2 lub 3. 

       W czasie przesilenia zimowego Słońce góruje w zenicie na:  

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Spośród podanych określeń wybierz dwa, które opisują następstwa ruchu 

       obiegowego Ziemi.  

1 – zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca na widnokręgu, 

2 – zmiana wysokości górowania Słońca nad widnokręgiem, 

3 – pozorny ruch Słońca i innych gwiazd po niebie, 

4 – spłaszczenie ziemi przy biegunach. 

 

Zadanie 6. (0 – 1 p.)  

Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisuje cechy siatki geograficznej?  

Wybierz odpowiedź.  

A. tylko I               B.  I i II               C.  I, II i III                  D.  I i III 

A 
zwrotniku 
Raka, 

co powoduje, że 

1 
na półkuli północnej skończyła się 
kalendarzowa jesień. 

2 
w okolicach bieguna północnego 
rozpoczyna się noc polarna. 

B 
zwrotniku 
Koziorożca, 3 

na półkuli południowej kończy się 
lato i rozpoczyna się jesień. 

I. W siatce geograficznej południki i równoleżniki przecinają się pod kątem prostym.  

II. Siatkę geograficzną tworzy 180 południków i 90 równoleżników. 

III. W siatce geograficznej południki mają różną długość, ale zbiegają się w biegunach. 
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Zadanie 7. (0 – 2 p.) 

Na rysunku południków i równoleżników wykonaj polecenia: 

 

 

A – Wstaw znak X w jedno oczko przedstawionej siatki, 
       gdzie Słońce zawsze góruje po południowej 
       stronie nieba. 
 

B – Zakreskuj całą strefę oświetlenia Ziemi, która 

       otrzymuje najmniej promieniowania słonecznego. 

 

Na podstawie: Internet, Grafika 
 

 

Zadanie 8. (0 – 7 p.) 

Fragmenty siatki kartograficznej opisują położenie największych wysp świata. 

Źródło: Wład P.: Geografia. Zbiór zadań, ORTUS, Piaseczno 2006 

 

A – Podaj oznaczenia literowe wysp, na których: 

• Słońce góruje w zenicie -  ……………..…………….…………………………. 

• występuje noc polarna - .………………….……………………………………. 

• nie można zaobserwować Gwiazdy Polarnej -  ……...………………………. 

 

B – Do oznaczeń literowych dopisz nazwę własną wyspy i kontynentu, do którego wyspa 

      należy.  

wyspa A -   ……………………………… - ……………………………       
   nazwa wyspy                  kontynent 

wyspa B -   ……………………………… - ……………………………       
   nazwa wyspy                  kontynent 

wyspa C -   ……………………………… - ……………………………       
   nazwa wyspy                  kontynent 

wyspa D -   ……………………………… - ……………………………       
   nazwa wyspy                  kontynent 
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Zadanie 9. (0 – 6 p.) 

Na mapie zaznaczono podstawowe informacje opisujące położenie matematyczno-

geograficzne Polski, w tym geograficzny środek Polski, którego współrzędne 

odpowiadają współrzędnym miejscowości Piątek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Opracowano na podstawie: Internet, Grafika 

 

A – Określ i zapisz współrzędne geograficzne środka Polski: 

  długość geograficzna - ………………………………………..., 

  szerokość geograficzna - …………………………………….. . 

B – Oblicz, na jakiej wysokości nad widnokręgiem góruje Słońce na przylądku Rozewie  

       w dniu równonocy jesiennej. 

 

 

 

 

 

 

 Odpowiedź: ………………………………………………………………………………. 

 

 

C – Wybierz odpowiedź A lub B i jej konsekwencję 1 lub 2. 

   Rozciągłość południkowa Polski wynosi  

 

A 50 50’ 

co powoduje, że 

1 
letnie dni nad Bałtykiem są prawie godzinę 
dłuższe niż w Karpatach. 

B 100 02’ 2 
różnica czasu słonecznego między Cedynią 
a Hrubieszowem wynosi ok. 40 minut. 
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Zadanie 10. (0 – 1 p. 

Wybierz zestaw, w którym wszystkie nazwy obiektów geograficznych opisują przebieg 

współczesnych granic Polski. 

A – Rysy, Śnieżka, Wieżyca,    B – Biebrza, Bug, Bieszczady, 

C – Nysa Łużycka, Odra, Noteć,  D – Tatry, Karkonosze, Uznam. 

 

Zadanie 11. (0 – 6 p.)  

Na schemacie zaznaczono główne kierunki napływu mas powietrza nad Polskę oraz 

położenie wybranych miast. 

 

A – Uzupełnij schemat nazwami mas powietrza napływających do Polski z nad Oceanu 

       Atlantyckiego i znad Azji. 

B – Do mas powietrza napływających do Polski dopasuj związane z nimi zmiany pogody. 

1. PA   A. Jesienią przynosi ciepłą, słoneczną pogodę. 

2. PPm  B. Zimą przynosi silne mrozy, a latem upały. 

3. PZk  C. Wiosną powoduje przymrozki i majowe ochłodzenia. 

   D. Latem przynosi ochłodzenie i opady, a zimą ocieplenie i odwilż. 

 

1. ………. 2. ………. 3. …….…  

 

C – Wybierz zestaw miast, których dane klimatyczne potwierdziłyby przejściowość klimatu  

       Polski.  

A – Gdańsk, Łódź, Kraków    B – Białystok, Biała Podlaska, Kraków 

C – Zielona Góra, Łódź, Biała Podlaska D – Gdańsk, Szczecin, Zielona Góra. 
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Zadanie 12. (0 – 2 p.) 

Oceń prawdziwość każdego zdania. Przy zdaniach prawdziwych wpisz literę P,  

a przy zdaniach fałszywych literę F. 

• Duża zmienność pogody to jedna z głównych cech naszego klimatu. ……… 

• Jedynym wiatrem lokalnym w Polsce jest halny występujący w Tatrach. ………. 

• Sześć termicznych pór roku wyróżniono na podstawie zmian średniej dobowej 

temperatury powietrza .......... 

 

Zadanie 13. (0 – 6 p.) 

Na mapie przedstawiono rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.   

 

              Na podstawie: Praca zbiorowa, 

              Planeta Nowa 7, Nowa Era, 

              Warszawa 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Dokończ zdanie: 

      Linie na mapie łączące miejsca o jednakowej rocznej sumie opadów to  …………….... . 

B – Uporządkuj podane krainy geograficzne według rosnącej rocznej sumy opadów  

       atmosferycznych. Wpisz w kratki cyfry od 1 do 4. 

 

 

 

C – Przyporządkuj każdemu obszarowi oznaczonemu na mapie litrami A, B, C po jednym 

      czynniku, mającym największy wpływ na wysokość rocznej sumy opadów. 

Czynniki:  1. Odległość od Bałtyku.  

     2. Wysokość nad poziomem morza.  

     3. Położenie w cieniu opadowym.  

     4. Występowanie wiatrów lokalnych.  

 

  A. ……………  B. ……………  C. ………… 

 Pojezierze 
Lubuskie 

 Pojezierze 
Kujawskie      

 Bieszczady  Karkonosze  
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Zadanie 14. (0 – 3 p.) 

Rozpoznaj fragment obszaru Tatr na przedstawionej mapie turystycznej.  

Skreśl odpowiednią część pogrubionego tekstu tak, aby poniższe informacje były 

prawdziwe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decydujący wpływ na rzeźbę tego obszaru miały ruchy górotwórcze / zlodowacenia.  

Tę część Tatr budują głównie skały magmowe / osadowe. 

Jeziora występujące na tym terenie to głębokie jeziora cyrkowe / oczka wytopiskowe. 

 

Zadanie 15. (0 – 5 p.) 

Rysunki przedstawiają systemy rzeczne dwóch najdłuższych rzek świata i najdłuższej 

rzeki Polski, bez zachowania skali, ale z zachowaniem kierunku spływu wód. 
  

 

 

Opracowano na 

podstawie: Atlas 

geograficzny, 

WSiP, Warszawa 

2009. 

 

 

A – Rozpoznaj i podpisz rzeki.  

B – Oceń prawdziwość każdego zdania. Przy zdaniach prawdziwych wpisz literę P,  

       a przy zdaniach fałszywych literę F. 

• Przedstawione rzeki należą do zlewiska Oceanu Atlantyckiego ........... 

• Każda z przedstawionych rzek przy ujściu tworzy deltę   ........... 

C – Wybierz skalę mapy, na której sygnatury rzek będą miały największą długość. 

 

A - 1: 15 000 000       B - 1cm – 200km  C -  
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Zadanie 16. (0 – 2 p.) 

Według niektórych źródeł najdłuższa rzeka świata ma ok. 7050 km. 

Oblicz, o ile km jest ona dłuższa od Wisły wiedząc, że na mapie w skali 1: 30 000 000 

sygnatura Wisły ma ok. 3,5 cm. 

 

 

 

 Odpowiedź: Najdłuższa rzeka świata jest o    ……………………  dłuższa od Wisły. 

 

 

Zadanie 17. (0 – 3 p.) 

Na mapie cyframi oznaczono pasy rzeźby. W pasach rzeźby zlokalizowano po jednym 

parku narodowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie: CKE, Warszawa 2008; E. Dudek, J. Wójcik, Geografia 3, Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław 2006 

 

A – Podaj nazwę pasa rzeźby, w którym nie utworzono żadnego parku narodowego.  

           Odpowiedź: …………………………………………………………………………..…… 

B – Wybierz i zapisz po dwa przykłady tych parków, które wyróżniają się podanymi cechami: 

• Osobliwością parków są formy krasowe i malownicza dolina rzeki. 

Parki:   ……………..…………….…..………,     ..…………….………..…………….… 

• W parkach występują rozległe obszary podmokłe, bagna i torfowiska, stanowiące 

siedlisko dla ptaków wodnych. 

 Parki:   …………..…………….…..………,     ..…………….………..…………….… 
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Zadanie 18. (0 – 3 p.) 

Uporządkuj i wpisz do tabeli nazwy obiektów geograficznych zgodnie z zamieszczonymi 
kryteriami.  
      Obiekty geograficzne: Jawajski, Jukatan, Kamczatka, Magellana, Malakka, Mariański.  

 

Zadanie 19. (0 – 3 p.) 

Rozpoznaj i zapisz w tabeli kryterium, według którego dobrano obiekty geograficzne 

w każdym zestawieniu.  

 
Zadanie 20. (0 – 6 p.) 

Rozpoznaj obiekty geograficzne zaznaczone na mapie cyframi 1 – 6.  

Uzupełnij luki w zapisach nazwami własnymi odpowiednich obiektów geograficznych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie: CKE, Warszawa 2011; Atlas geograficzny, Gimnazjum, WS i P, Warszawa 2009 

 

 

Kryterium Obiekty geograficzne 

Rowy oceaniczne  

Cieśniny  

Półwyspy  

Zestaw Obiekty geograficzne Kryterium 

1 Kalahari, Konga, Tarymska  

2 Atakama, Gobi, Namib  

4 Fudżi, Hekla, Orizaba  

1. Prąd morski 2. Zatoka 3. Nizina 

 
………............................. 

 
………............................. 

 
………............................. 

   

4. Wyżyna 5. Pasmo górskie 6. Morze 

 
………............................. 

 
………............................. 

 
………............................. 



Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

 

Brudnopis 

 

 


