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Wojewódzki Konkurs Geograficzny 
dla uczniów szkół gimnazjalnych 
województwa świętokrzyskiego 

 
 

Etap wojewódzki 
 

17 marca 2012 r. 
 

Czas rozwiązania -  90 min. 
 
 

Kod ucznia 
(wypełnia uczeń) 

 
 
 

…………………. 

Dane ucznia(wypełnia Komisja po rozkodowaniu) 
 
 
……………………………………………………… 

(Nazwisko, imię) 
 

………………………    …………………………… 
(szkół)                                 (gmina) 

Liczba 
uzyskanych 
punktów 
 
 
………………… 
 

 
 

PUNKTACJA 
 
 

 

Zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

MAX 
punktacja 

6 4 5 2 2 5 3 6 2 4 3 3 4 3 3 5 2 1 2 4 
Punkty 
zdobyte 

                    
 
 

Zadania 21 22 23 Suma 

MAX 
punktacja 

3 4 4 80 
Punkty 
zdobyte 
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Drogi Uczniu 
 
  Gratulujemy, zakwalifikowałeś się do ostatniego etapu Wojewódzkiego Konkursu 
Geograficznego. 
Przeczytaj uważnie instrukcję, a następnie postaraj się prawidłowo rozwiązać wszystkie 
zadania. 
 
 

1. Przed Tobą zestaw 23 zadań konkursowych 

2. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania 

za jego rozwiązanie. 

3. Na ich rozwiązanie masz 90 min. 

4. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli 

zauważyłeś usterki , zgłoś je Komisji. 

5. Za bezbłędne rozwiązanie zadań możesz uzyskać 80 punktów. 

6. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

7. Dbaj o czystość pisma i precyzję odpowiedzi. 

8. Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem. 

9. Nie używaj korektora, jeżeli się pomylisz przekreśl błędną odpowiedź i wpisz 

poprawną. 

10. Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały umieszczone w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

11. W zadaniach otwartych przedstaw tok rozumowania prowadzący do wyniku. 

12. Zadania, w których wybierzesz więcej odpowiedzi niż wskazano w poleceniu 

zostaną ocenione na 0 pkt. 

13. Brudnopis nie będzie oceniany. 

 
Pracuj samodzielnie korzystając wyłącznie z własnej wiedzy i umiejętności. 
 
 
 
                                                                                             Życzymy powodzenia ! 
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Zadanie 1. ( 1 – 6 pkt ) 

 

Na mapie konturowej Polski zaznaczono granice i krainy geograficzne.                                  

a). Wpisz w wyznaczone miejsca długości granic oraz powierzchnię Polski. 

 

 
 

  

b) Podaj cyfry 1-8, którymi oznaczono krainy geograficzne Polski i państw 

sąsiadujących: 

 

- Wyżynę Wołyńską   -             ------------------ 

- Pojezierze Meklemburskie -   ------------------ 

- Karkonosze -                          ------------------ 

- Pojezierze Litewskie -            ------------------ 

- Wyżynę Podolską -                ------------------ 

- Rudawy -                                ------------------ 

- Polesie -                                 ------------------- 

- Roztocze -                              ------------------- 
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Zadanie 2. ( 0 – 4 pkt ) 

 

Na mapie konturowej Polski, oznacz literami A, B, C, D najdalej wysunięte punkty na: N, S, 

W i E. 

a). Uzupełnij tabelę. 

 
 

Kierunek Oznaczenie 

na mapie 

Nazwa Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 

N    18°25΄E 

S    22°50΄E 

W   52°51΄N  

E   50°50΄N  

 

b) Pomniki upamiętniają dwa wydarzenia:  wyznaczenie geograficznego środka Europy i 

geometrycznego środka Polski. 

Zaznacz te miejsca na mapie 1, 2 i wpisz pod zdjęciem nazwę miejscowości 

             

Zdj.1                                                                      Zdj.2 

 
 

 

                    1 --------------------------            2 ------------------------------------------------- 
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Zadanie 3. ( 0 – 5 pkt ) 

Warszawa leży na 52°35΄N, 21°E  oblicz: 

  

a) Odległość Warszawy od: 

- równika 

Obliczenia ……………………………………………………….…………………………….. 

 

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

 

- bieguna północnego 

Obliczenia ……………………………………………………………………………………… 

 

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

 

- linii zmiany daty (zakładając, że 1°= 68,5 km na równoleżniku 52°) 

 

Obliczenia ……………………………………………………………………………………… 

 

b). Oblicz wysokość górowania Słońca nad horyzontem Warszawy 22 VI i 22 XII. 

22VI 

Obliczenia ……………………………………………………………………………………… 

 

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

22XII 

Obliczenia ……………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

Zadanie 4. ( 0 – 2 pkt ) 

Uzupełnij schemat odpowiednimi literami, tak aby powstał ciąg przyczynowo-skutkowy 

obrazujący powstawanie węgla kamiennego. 

A. Powstanie węgla kamiennego. 

B. Powstanie torfowiska. 

C. Powstanie węgla brunatnego. 

D. Utworzenie niecki o zapadającym się podłożu wapiennym. 

E. Powstanie warstwy osadów mineralnych przynoszonych przez rzeki 

F. Pojawienie się bujnej roślinności. 

G. Zaburzenie układu warstw skalnych pod wpływem nacisków wywołanych 

pogłębianiem się niecki. 
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Zadanie 5. ( 0 – 2 pkt ) 

 

Gdyby Świnoujście połączyć ze szczytem Opołonek linią prostą to przetnie ona następujące 

krainy geograficzne. Uzupełnij schemat o brakujące krainy geograficzne korzystając z 

mapy i własnych wiadomości. 
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Zadanie 6. ( 0 – 5 pkt ) 

 

Wstaw strzałki łączące informacje podane w prostokątach z odpowiednią krainą 

geograficzną. Przyporządkuj z mapy zad. 4 krainy geograficzne oznaczone A, B, C, D, E 

i wpisz w wyznaczone miejsce. 

 
a). Wymień po dwie cechy świadczące o młodoglacjalnej i staroglacjalnej rzeźbie terenu 

 

- cechy rzeźby młodoglacjalnej ………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

- cechy rzeźby staroglacjalnej ………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 7. ( 0 – 3 pkt ) 

 

Uzupełnij tabelę, przyporządkowując nazwom jezior odpowiadające im symbole 

literowe z mapy oraz typy genetyczne wybrane z niżej podanych. 

 

Typy genetyczne jezior: deltowe, krasowe, przybrzeżne, cyrkowe, rynnowe, morenowe. 

 

 
 

 

L.p. Nazwa jeziora Symbol jeziora na 

mapie 

Typ genetyczny 

jeziora 

1. Gopło   

2. Jamno   

3. Czarny Staw nad Morskim Okiem   

4. Drużno   

5 Śniadrwy   

6 Jeziorak   

7. Białe Sosnowieckie   
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Zadanie 8. ( 0 – 6 pkt ) 

 

Uzupełnij tabele. 

a)Do podanych rzek przyporządkuj sztuczny zbiornik wody, który na niej występuje. 

Rozwiązanie zapisz w tabeli. 

A. Warta 

B. Pilica 

C. Nysa Kłodzka 

D. Dunajec 

E. Brda 

F. Wisła 

1. Otmuchowski 

2. Koronowski 

4. Porajski 

5. Sulejowski 

6. Czorsztyński 

7. Soliński 

8. Goczałkowicki 

                                                          

A B C D E F 

      

 

 

b). Wpisz rzekę główną i zaznacz x czy jest prawym czy lewym dopływem tej rzeki. 

 

Nazwa rzeki Rzeka główna Prawy dopływ  Lewy dopływ 

Dunajec    

Nysa Kłodzka    

Pilica    

Brda    

 

c)Wpisz do jakiego zlewiska należą: Wisła, Orlica, Odra, Orawa, Strwiąż, Izera. 

 

Zlewisko Nazwa rzeki 

Morze Północne  

 

Morze Bałtyckie  

 

Morze Czarne  

 

 

d) 

Polska jest krajem o małych zasobach wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. 

Zaproponuj dwa działania, które powinny być stosowane w Polsce w celu powiększenia 

lub odtworzenia zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 9. ( 0 – 2 pkt ) 

 

Przyporządkuj wymienionym opisom typów pogody w Polsce odpowiednie masy 

powietrza, które je kształtują i uzupełnij tabelę. 

Masy powietrza do wyboru: polarno-kontynentalne, arktyczne, polarno-morskie, 

zwrotnikowo-kontynentalne, zwrotnikowo- morskie. 

Masy powietrza Pora roku Typ pogody 

 lato ochłodzenie i wzrost 

wilgotności 

 zima pogoda słoneczna, sucha, 

duże mrozy 

 lato upały i burze 

 wczesna jesień piękna sucha pogoda, „złota 

polska jesień
” 

 wiosna kwietniowo-majowe 

przymrozki tzw; majowi 

ogrodnicy 

 

 

 

 

 

Zadanie 10. ( 0 – 4 pkt ) 

 

Uzupełnij zamieszczony poniżej rysunek tak, aby przedstawiał schemat powstawania 

wiatru halnego. Zastosuj podane sygnatury. 
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a) Na podstawie rysunku podaj temperaturę powietrza jaka panuje na szczycie oraz 

w punkcie B, jeżeli w punkcie A temperatura wynosi 10°C. 

Obliczenia 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

Odpowiedź: 

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

 

 

b). Podaj trzy cechy wiatru halnego 

1…………………………………………….………………………………………………. 

2………………………………………..…………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Zadania 11. ( 0 – 3 pkt ) 

 

Mapa przedstawia podział administracyjny Polski 

 

 
 

Podaj nazwę województwa i zaznacz na mapie kolejno literami (A-I) województwa, 

które mają: 
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A- dwie stolice ------------------------------------------------------------------------------- 

 

B- największą powierzchnię --------------------------------------------------------------- 

 

C- najmniejszą powierzchnię -------------------------------------------------------------- 

 

D- największą liczbę ludności ------------------------------------------------------------- 

 

E- najmniejszą liczbę ludności ------------------------------------------------------------ 

 

F- największą gęstość zaludnienia -------------------------------------------------------- 

 

G- najmniejsza gęstość zaludnienia ------------------------------------------------------- 

 

H- największa stopa bezrobocia ----------------------------------------------------------- 

 

I- najmniejsza stopa bezrobocia ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

Zadanie 12. ( 0 – 3 pkt ) 

 

Na podstawie piramidy płci i wieku oceń prawdziwość informacji zawartych w podanych 

zdaniach.                                                                                                                              

 
 

Piramida wieku i płci społeczeństwa polskiego w 2006 roku. 
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Wpisz przy zdaniach z informacją prawdziwą literę P, a przy zdaniach z informacją 

fałszywą literę F. 

 

A. W Polsce w 2006 roku urodziło się o około 15 tys. dziewczynek mniej niż     

chłopców.                                                                                                             ……….                                                                                                                                                                                                                            

B. W Polsce w 2006 roku było ponad 350 tys. sześciolatków.                                ………. 

C. Osoby, które w 2006 roku tworzyły najliczniejsza grupę wiekową urodziły się            

w   1981 roku.                                                                                                      ……….                                                                                                                             

D. Kobiety, które urodziły się w 1950 roku w 2006 roku znajdowały się w grupie 

ludności w wieku poprodukcyjnym.                                                                    ………. 

E. Największy przyrost naturalny wystąpił w latach 80.                                         ……….. 

F. Pierwszy powojenny niż demograficzny wystąpił w Polsce na przełomie                    

lat 60 i 70.                                                                                                            ………..                                                                               

      G.  W omawianym roku, w grupie wiekowej 50 lat było mniej mężczyzn.              ………. 

 

 

 

 

 

Zadanie 13. ( 0 – 4 pkt ) 

 

Wykonaj potrzebne obliczenia korzystając z podanych danych statystycznych 

dotyczących ludności Polski i uzupełnij tabelę (Wszystkie wyniki podaj w liczbach 

bezwzględnych). 

1 stycznia 2008 roku liczba ludności Polski wynosiła 38 135 900 osób. W tym roku wskaźnik 

przyrostu naturalnego wynosił 0,9‰. W ciągu roku na stałe do naszego kraju przyjechało 

15 275 osób a wyjechało 30 140 osób. 
 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2009 

Tabela. Ruch naturalny ludności Polski w 2008 roku 
Liczba 

ludności 1 

stycznia 

Wskaźnik 

przyrostu 

naturalnego 

Przyrost 

naturalny 

Imigranci Emigranci Saldo 

migracji 

Przyrost 

rzeczywisty 

Liczba 

ludności na 

koniec roku 

        

 

Obliczenia……………………………………………………………………………………….

. 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 14. ( 0 – 3 pkt ) 

 

a) Przyporządkuj pojęcia z niżej wymienionych odpowiadającym im strzałkom. 

Emigracja, reemigracja, migracja wewnętrzna, imigracja. 

 
 

b) Polacy obecnie emigrują do wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Wiele 

krajów UE otworzyło swoje rynki pracy dla Polaków po przystąpieniu Polski do 

Wspólnoty. Wzrosła również wielkość imigracji w Polsce. 

 

- Podaj trzy przyczyny otwierania rynków pracy dla Polaków. 

 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………………………………………………………… 

 

- Podaj dwie przyczyny wyraźnego wzrostu wielkości imigracji po 1990 roku. 

 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 15. ( 0 – 3 pkt ) 

 

 
 

Na mapie oznaczono literami obszary wydobycia głównych surowców mineralnych Polski 

Uzupełnij tabelę, wpisując litery, którymi na mapie oznaczono obszary wydobycia  

wymienionych surowców oraz miejsce wydobycia każdego z nich. 

Miejsce wydobycia: Olkusz, Katowice, Tarnobrzeg, , Bełchatów, Bogdanka, Inowrocław, 

Turoszów, Konin, Głogów. 

 

 

Surowiec mineralny Oznaczenie literowe na 

mapie 

Miejsce wydobycia 

Węgiel kamienny   

Węgiel brunatny   

Rudy miedzi   

Sól kamienna   

Rudy cynku i ołowiu   

 

 

 

 



Konkurs geograficzny. Etap wojewódzki 2011/2012 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             Strona 16 z 23 

Zadanie 16. ( 0 – 5 pkt ) 

 

Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych okręgów przemysłowych w Polsce. 

 

 
 

a). Uzupełnij tabelę, dobierając do czynników lokalizacji odpowiedni okręg 

przemysłowy spośród przedstawionych na mapie i wpisz dominujący w nim rodzaj 

działalności przemysłowej. 

 

Czynnik lokalizacji 

okręgów 

Nazwa okręgu 

przemysłowego 

Dominujący rodzaj 

działalności przemysłowej 

 

Baza surowcowa 

 

 

  

  

 

Korzyści aglomeracji  

  

 

 

 

 

Położenie transportowe 
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b).  Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki społeczno-ekonomiczne 

restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych. 

 

Pozytywne 

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Negatywne 

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Zadanie 17. ( 0 – 2 pkt ) 

 

Wstaw w wyznaczone miejsca pojęcia dotyczące handlu.  

Pojęcia: handel zagraniczny, import, eksport, reeksport, handel wewnętrzny, bilans handlowy. 

 
 

                                           Eksport – Import = -------------------------------------- 

 

a). Podaj po trzech najlepszych partnerów handlowych Polski w: 

- imporcie ……………………………………………………………….. 

- eksporcie ………………………………………………………………. 
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Zadanie 18. ( 0 – 1 pkt ) 

 

Rys. 1, 2, 3, 4 przedstawiają profile glebowe. 

Wpisz w odpowiednie miejsce typ gleby. Typ gleby dobierz z niżej podanych . 

                 mady, rędziny, gleby bielicowe, gleby brunatne, czarnoziemy.  

 

Rys.1                                                        Rys. 2 

 

 
 

Rys. 3                                                        Rys. 4 

 

Odpowiedź:   Rys. 1-…………………    Rys. 2- …………………. 

 

                      Rys. 3- …………………    Rys.4- …………………... 
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Zadanie 19. ( 0 – 2 pkt ) 

 

Uzupełnij tabelę. 

a) Wpisz po jednym charakterystycznym typie gleby dla każdego z podanych 

obszarów. 

            Typ gleby wybierz z niżej podanych. 

                                   czarnoziemy, rędziny, czarne ziemie, mady, gleby bielicowe 

b) Dokonaj oceny przydatności dla rolnictwa podanych typów gleb. 

 

 

 

 

L.p. 

 

 

 

Obszar występowania 

 

 

 

Typ gleby 

Ocena przydatności dla 

rolnictwa:                 

(+)gleba sprzyjająca 

rozwojowi rolnictwa           

(-) gleba mało żyzna o 

niskiej przydatności dla 

rolnictwa 

1.  

Żuławy Wiślane 

  

2.  

Kotlina Warszawska 

  

3.  

Wyżyna Sandomierska 

  

4.  

Kujawy 

  

 

 

 

 

Zadanie 20. ( 0 – 4 pkt ) 

 

Przeanalizuj wykresy i diagram. 

a)  Odczytaj z wykresu i podkreśl, jaką część powierzchni Polski zajmują użytki 

rolne (wynik podany jest w przybliżeniu): 

 

 

 

 

 

 

a) około  30% 

b) około 80% 

c) około 50% 

d) około 70% 
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b) Wykresy przedstawiają pogłowie bydła, trzody chlewnej i owiec w Polsce. Podpisz 

wykresy. 

 
 

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

 

c) Uzupełnij diagram brakującymi nazwami zbóż. 

            Nazwy zbóż: owies, pszenica, żyto, jęczmień. 

 
 

 

d) Wzrasta w Polsce z roku na rok liczba producentów w rolnictwie ekologicznym. 

Rolnictwo ekologiczne  ma wszelkie podstawy stać się polską specjalnością na skalę 

światową. 

 

 

Producenci w rolnictwie ekologicznym 

Wymień trzy zalety rolnictwa ekologicznego. 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 21. ( 0 - 3 pkt ) 

Zaznacz na mapie opisane parki narodowe Polski. Utrudnieniem jest fakt, iż na mapie 

zaznaczono wszystkie parki narodowe 

 
A. Najmniejszy park narodowy w Polsce, najlepiej wykształcona rzeźba krasowa: 

maczugi, iglice, jaskinie 

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

B. Ochroną prawną objęte są dwa nadbrzeżne jeziora oraz ruchome 

wydmy…………………………………………………………………………………... 

C. Największy górski park narodowy. Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie
”
, 

połoniny………………………………………………………………………………… 

D. Najstarszy park narodowy, dobrze zachowany fragment pierwotnej puszczy, rezerwat 

żubrów …………………………………………………………………………………. 

E. Największy park narodowy, bagna i torfowiska………………………………………... 

F. Najmłodszy park narodowy, położony w obrębie pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, 

ostoja ptaków wodnych i błotnych ……………………………………………………... 

G. Puszcza jodłowa, rumowiska skalne zwane 

gołoborzami………………………………. 

H. Charakteryzuje się krajobrazem wysokogórskim o urozmaiconej rzeźbie piętra 

klimatyczno-roślinne …………………………………………………………………… 

I. Zespół wydm śródlądowych porośniętych lasem sosnowym ………………………….. 

J. Najpiękniejszy w Polsce przełom rzeczny, największy wskaźnik nasilenia ruchu 

turystycznego…………………………………………………………………………… 
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Zadanie 22. ( 0 – 4 pkt ) 

 

Każdy z parków narodowych ma swoje logo. Dobierz do opisanych parków właściwe logo  

i wpisz do tabeli. 

    
 

 

Nr. 1                           Nr. 2                        Nr. 3                        Nr. 4                         Nr. 5 

     

Nr. 6                           Nr. 7                          Nr. 8                     Nr. 9                       Nr. 10 

 

 

A B C D E F G H I J 

          

 

 

 

Zadanie 23. ( 0 - 4 pkt ) 

 

Region świętokrzyski obfituje w liczne atrakcje turystyczne. 

Zaproponuj turyście odwiedzenie ciekawych miejsc w województwie świętokrzyskim, 

gdzie mógłby: 

 

1. Zobaczyć Bramę Opatowską - ………………………………………………………….…… 

 

2. Muzeum zegarów - …………………………………………………………………….……. 

 

3. Pałac Biskupów Krakowskich - ……………………………………………………….….… 

 

4. Muzeum wsi polskiej - ……………………………………………………………………… 

 

5. Dąb Bartek - ………………………………………………………………………………… 

 

6. Pałacyk Henryka Sienkiewicza - ……………………………………………………………. 

 

7. Stolicę bajek - ..……………………………………………………………………………… 

 

8. Zdobyć najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich.- ..………………………………………… 

 

9. Zobaczyć największy rezerwat modrzewia polskiego - ……………………………………. 
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10. Odpocząć nad największym zbiornikiem rekreacyjnym w województwie - ..…………...... 

 

11. Uczestniczyć w dymarkach - ……………………………………..……………………….. 

 

12. Wyjść „drogą królewską
” 
na szczyt - ……………………………………………..………... 

 

13. Pojechać kolejką wąskotorową - ..………………………………………………………….. 

 

14. Odpocząć w sanatorium - ………………..…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

BRUDNOPIS 
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