
Kod ucznia                              Data urodzenia ucznia 
 

 Dzień miesiąc rok 

 
 

 

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu prac) 

 

………………………………………………… Uczeń uzyskał:  ……….. /50 pkt. 

Imię i nazwisko ucznia 

   

Wojewódzki Konkurs Geograficzny 

dla uczniów gimnazjów 

województwa wielkopolskiego 

 
ETAP REJONOWY 

Rok szkolny 2017/2018 

 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy test zawiera 11 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

Komisji. 

2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 

3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 

4. Test, do którego przystępujesz, zawiera 23 zadania. Wśród nich są zadania zamknięte 

i zadania otwarte wymagające krótkiej oraz dłuższej odpowiedzi. 

5. Do każdego zadania zamkniętego zaproponowano cztery odpowiedzi, oznaczone 

literami: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj długopisem 

odpowiednią kratkę (do kodowania odpowiedzi nie można używać ołówka) 

z odpowiadającą jej literą na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”: 

 

 

 

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, 

błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź: 

 

 

 

6. W zadaniach otwartych, zapisz pełne rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach 

wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji 

lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to 

rozwiązanie nie będziesz mógł dostać pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie 

stosuj korektora).  

7. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone napisem 

Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 

8. Możesz korzystać z  cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego. 

9. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych, ani 

podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również 

zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji. 

10. Za rozwiązanie arkusza możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do etapu 

wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 

 80% punktów, czyli 40 punktów. 

11. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. 

Życzymy Ci powodzenia! 
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CZĘŚĆ I 

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa! 

Rozwiązania zadań od 1 do 15 przenieś na kartę odpowiedzi – str. 11. 

1. Państwa nieuznawane przez większość społeczności międzynarodowej: 

a) Mołdawia, Republika Chińska (Tajwan) i Wenezuela, 

b) Sahara Zachodnia, Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka, 

c) Chińska Republika Ludowa, Cypr Północny i Nikaragua, 

d) Osetia Południowa, Ługańska Republika Ludowa i Doniecka Republika Ludowa. 

 

2. Do obecnych francuskich terytoriów zależnych należą m.in.: 

a) Gibraltar, Singapur i Polinezja Francuska, 

b) Majotta, Polinezja Francuska i Bermudy, 

c) Martynika, Gujana Francuska i Gwadelupa, 

d) Gujana Francuska, Reunion i Wyspy Kanaryjskie. 

 

3. Kontynentu azjatyckiego nie charakteryzuje: 

a) największa wśród kontynentów rozciągłość równoleżnikowa, 

b) położenie w zlewisku oceanów: Arktycznego, Atlantyckiego, Spokojnego 

i Indyjskiego, 

c) przynależność największego na świecie Archipelagu Arktycznego, 

d) położenie na półkulach m.in.: północnej i zachodniej. 

 

4. Obiekty geograficzne stanowiące granice między Azją a sąsiednimi kontynentami: 

a) cieśnina Bab al-Mandab, cieśnina Dardanele i Morze Marmara, 

b) Cieśnina Wilkickiego, cieśnina Karskie Wrota i Morze Karskie, 

c) cieśnina Bosfor, Morze Azowskie i Zatoka Tonkińska, 

d) Morze Czerwone, Morze Czarne i Morze Białe. 

 

5. 26°04′E, 39°29′N, to współrzędne geograficzne skrajnego punktu kontynentu 

azjatyckiego: 

a) Przylądka Czeluskin, 

b) Przylądka Pai, 

c) Przylądka Baba, 

d) Przylądka Dieżniowa. 

 

6. Państwa azjatyckie nieposiadających dostępu do morza to m.in.: 

a) Kirgistan, Laos i Tadżykistan, 

b) Kazachstan, Mali i Armenia, 

c) Bhutan, Mongolia i Kuwejt, 

d) Azerbejdżan, Oman i Uzbekistan. 

7. Gotthard Base Tunnel, obecnie najdłuższy tunel kolejowy na świecie, zbudowano na 

obszarze: 

a) Stanów Zjednoczonych, 

b) Szwajcarii, 

c) Japonii, 

d) Chin. 
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8. Spośród wymienionych, najwyżej nad poziomem morza położone są miasta: 

a) Madryt, Phnom Penh i Karaczi, 

b) Kinszasa, Moskwa i Rio de Janeiro, 

c) Teheran, Dhaka i Lima, 

d) Meksyk, Bogota i Addis Abeba. 

 

9. Pod względem wyznania ponad 80% społeczeństwa Filipin stanowią: 

a) buddyści, 

b) katolicy, 

c) muzułmanie, 

d) animiści. 

 

10. Miasto, najważniejszy ośrodek kultu wyznawców hinduizmu: 

a) Waranasi, 

b) Ankara, 

c) Medyna, 

d) Guadelupe. 

11. Państwa, w których językiem urzędowym jest język arabski: 

a) Iran, Katar i Kambodża, 

b) Mjanma, Syria i Mongolia, 

c) Tadżykistan, Tajlandia i Turcja, 

d) Liban, Jordania i Izrael. 

12. Do obszarów o dużej koncentracji ludności należą: 

a) Nizina Padańska, Nizina Hudsońska i Synaj, 

b) Wyspa Wrangla, Jawa i Falklandy, 

c) Nizina Turańska, Zagros i Nizina Gangesu, 

d) Kotlina Syczuańska, Nizina Mandżurska i wybrzeże Zatoki Gwinejskiej. 

 

13. Państwo, które spośród wymienionych ma najwyższą oczekiwaną długość życia 

obywateli: 

a) Islandia, 

b) Chiny, 

c) Maroko, 

d) Tajlandia. 

 

14. Miasta tworzące Megalopolis Nippon to m.in.: 

a) Sendai, Tiencin i Hiroszima, 

b) Tokio, Sendai i Sapporo, 

c) Nagoja, Kobe i Osaka, 

d) Jokohama, Kobe i Wuhan. 

 

15. Największa pod względem zainstalowanej mocy hydroelektrownia świata: 

a) Wysoka Tama na Nilu, 

b) Zapora Trzech Przełomów na Jangcy, 

c) Itaipu na Paranie, 

d) Żelazne Wrota na Dunaju. 

Rozwiązania zadań od 1 do 15 przenieś na kartę odpowiedzi – str. 11. 
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CZĘŚĆ II 

Przy każdym zadaniu podana jest ilość możliwych do uzyskania punktów.  

 

16. Diagramom przedstawiającym zróżnicowanie ludności przyporządkuj właściwą nazwę 

państwa wybraną z podanych i wpisz w miejsca oznaczone literami od A do C. 

         (0 – 3) / ……… 

Argentyna, Brazylia, Peru, Stany Zjednoczone 

źródło: na podstawie Puls Ziemi, podręcznik Nowa Era 2016; 
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17. Na podstawie informacji dotyczących liczby ludności w Gruzji zamieszczonych 

w tabeli, oblicz współczynnik urbanizacji (w %) dla tego kraju. (Wynik zaokrąglij 

do wartości całkowitej).        

         (0 – 2) / ……… 

Rok  Liczba ludności [tys.] 
Mieszkańcy obszarów 

wiejskich [tys.] 

2014 3 714 1 591 

Źródło: Geostat, spis ludności Gruzji 2014r. 

 

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

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

        Wynik: ………………… 

18. Spośród podanych państw podkreśl te, które należą do regionu Azji Południowo-

Wschodniej.        (0 – 3) / ……… 

Chiny   Indie   Indonezja  Wietnam 

Tajlandia  Bangladesz  Japonia  Pakistan 

Mjanma  Korea Południowa Nepal   Filipiny 
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19. W każdym zdaniu skreśl z podanych w nawiasie błędne określenia tak, by zdania były 

prawdziwe.        (0 – 5) / ……… 

a) Podstawą gospodarki Brunei są dochody z eksportu (ropy naftowej i gazu 

ziemnego / rud miedzi / węgla kamiennego). 

b) (Kazachstan i Uzbekistan / Chiny i Korea Północna / Iran i Jemen) to państwa, 

w których wydobycie rud uranu jest największe na kontynencie azjatyckim. 

c) Indie należą do największych światowych producentów (bawełny i jęczmienia / 

ryżu i owsa / bawełny i ryżu). 

d) Największy udział w światowej produkcji oleju palmowego mają (Nigeria i Egipt 

/ Indonezja i Malezja / Kamerun i Maroko). 

e) Najpopularniejszym transportem wykorzystywanym obecnie na świecie przez 

turystów zagranicznych jest transport (kolejowy / wodny / lotniczy). 

 

20. Do każdej organizacji międzynarodowej przyporządkuj z podanych należące do niej 

państwo i wpisz w wyznaczone miejsca. 

(Każdej nazwy państwa możesz użyć tylko raz!)    (0 – 5) / ……… 

Litwa, Białoruś, Węgry, Kuwejt, Meksyk 

OPEC WNP NAFTA UE V4 

………….… ………….… ………….… ………….… ………….… 
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21. Do wymienionych obiektów dopisz nazwy państw, na terenie których obecnie 

się znajdują. Nazwy państw wybierz z podanych:   (0 – 3) / ……… 

Indonezja, Indie, Chiny, Turcja, Kambodża 

 

a) Angkor Wat      …………………………… 

b) Tadż Mahal      …………………………… 

c) Błękitny Meczet (Meczet Sułtana Ahmeda)  …………………………… 

d) ruiny starożytnego miasta Efez    …………………………… 

e) buddyjska świątynia Borobudur    …………………………… 

f) Pałac Potala      …………………………… 

 

22. Oznacz literą P – zdania prawdziwe, literą B – zdania błędne. (0 – 4) / ……… 

a) Azjatyckie rzeki Mekong, Irtysz i Irawadi mają swoje źródła na Wyżynie 

Tybetańskiej.         …… 

b) Angara, jedyna rzeka wypływająca z jeziora Bajkał, jest prawym dopływem 

Jeniseju.          …… 

c) Morze Kaspijskie i Jezioro Bałchasz położone są na obszarach bezodpływowych.

           …… 

d) Największą pod względem powierzchni deltę świata tworzą rzeki Ganges, 

Huang He i Brahmaputra.       …… 
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CZĘŚĆ III 

23. Wpisz do tabeli wybrane z niżej podanych nazwy miast rozpoznanych na podstawie 

opisów oraz odpowiadające im numery zamieszczone na mapie (str. 9).  

          (0 – 10) 

Astana, Bombaj (Mumbaj), Busan (Pusan), Dubaj, Jakuck, Katmandu, Kuala Lumpur,  

Moskwa, Nankin, Omsk, Ułan Bator 

informacje o miastach nazwa geograficzna  
nr na 

mapie 

Większość populacji miasta stanowią obcokrajowcy. 

Gospodarka obecnie opiera się na rozwoju usług (np. 

turystyka) a efektem inwestycji budowlanych jest 

m.in. Palm Islands. 

  

Rozpoznawalnymi obiektami są dwie wieże Petronas 

Towers, jedne z najwyższych budowli świata. 
  

Miasto nad Irtyszem, położone przy głównym szlaku 

kolei transsyberyjskiej. 
  

Główne miasto portowe Indii, będące również 

największym ośrodkiem przemysłu filmowego w tym 

kraju. 

  

Miasto – gospodarz wystawy światowej Expo 2017, 

której głównym tematem była „Energia przyszłości”. 
  

Jest największym miastem portowym w państwie, 

które przez wody terytorialne graniczy z Chinami 

i Japonią 

  

Miasto stołeczne kraju położonego pomiędzy Chinami 

i Rosją. 
  

Ważne miasto portowe położone nad największą rzeką 

zarówno kraju jak i całego kontynentu. 
  

Jedno z najzimniejszych miast na Ziemi, zostało 

zbudowane na wieloletniej zmarzlinie. 
  

Miasto stołeczne położone w śródgórskiej kotlinie. 

W 2015r. zostało w znacznym stopniu zniszczone 

przez trzęsienie ziemi. 
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     Brudnopis
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KARTA ODPOWIEDZI (do zadań zamkniętych) 

 

 

 

 

Kod ucznia 

 

 

Data urodzenia ucznia 

 

 
   dzień        miesiąc                  rok 

 
                                                                                                  
     

                                                                                             
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(wypełnia komisja) 
 

Suma punktów  

za zadania zamknięte 

 

Suma punktów  

za zadania otwarte   

 

Suma punktów  

za cały arkusz                                                                              
 

 

 

Numer 

zadania 
Odpowiedzi 

Liczba 

punktów 

(wypełnia 

komisja) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 


