
KONKURS GEOGRAFICZNY 
dla uczniów gimnazjum województwa wielkopolskiego 

etap rejonowy – 16 grudnia 2011 r. 
 

Młody Geografie! 

Gratulujemy, zakwalifikowałeś się do następnego etapu Konkursu Geograficznego! 

 

1. Zestaw składa się z trzech części (razem 23 zadania): 

I część – zadania zamknięte  – 15 punktów 

II część – zadania otwarte  – 25 punktów 

III część – zadanie z mapą świata – 10 punktów 

2. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

3. Aby zakwalifikować się do etapu rejonowego, musisz zdobyć 40 punktów. 

4. Rozwiązania zadań zamkniętych (od 1 do 15) wpisz do przygotowanej tabeli, 
znajdującej się na końcu I części testu. 

5. W zadaniach otwartych wpisz lub zakreśl prawidłową  odpowiedź. 

6. Nie używaj korektora oraz czerwonego koloru długopisu. Jeżeli chcesz dokonać  

korekty swojej odpowiedzi, błędnie wybraną przekreśl, wpisując obok prawidłową. 

7. Podczas pracy nie korzystaj z kalkulatora. 

8. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut. 

9. Pracuj samodzielnie! 

 

Życzymy powodzenia ! 
 

 

 
KOD UCZNIA (wypełnia uczeń) ………………………………………………………… 

  

 

 

 

wypełnia Komisja Konkursowa: 

 

imię i nazwisko ucznia  .................................................................……………………… 

szkoła     ...............................................................………………………… 

imię i nazwisko opiekuna  ................................................................................………… 

 

ilość uzyskanych punktów: 

część I część II część III suma  

    

 



CZĘŚĆ  I 
 
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa! Odpowiedzi wpisz do tabeli (poniżej zad. 15) 
 

1. Równik przecina terytorium następujących państw: 

a. Gabon, Kolumbia, Wietnam 

b. Kolumbia, Indonezja, Uganda  

c. Kenia, Myanmar, Ekwador 

d. Somalia, Indonezja, Boliwia 

2. W którym mieście 22 grudnia cień gnomonu w południe słoneczne jest najkrótszy: 
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3. Podróżnik płynąc wzdłuż północnego wybrzeża Azji w kierunku zachodnim mija 

kolejno: 

a. Wyspę Wrangla, ujście Leny, Półwysep Jamał 

b. Półwysep Tajmyr, ujście Leny, Półwysep Jamał 

c. Wyspę Wrangla, ujście Jeniseju, Wyspy Nowosyberyjskie 

d.  Wyspy Nowosyberyjskie, Półwysep Tajmyr, ujście Leny 

4. Mindanao i Luzon to wyspy należące do: 

a. Indii 

b. Malezji 

c. Indonezji 

d. Filipin 

5. Kurdowie zamieszkują krainę zwaną Kurdystanem, leżącą na terytorium: 

a. Turcji, Syrii, Libanu, Izraela 

b. Iraku, Iranu, Turcji, Syrii 

c. Iraku, Iranu, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej 

d. Iraku, Syrii, Libanu, Jemenu 

6. Do rejonu Bliskiego Wschodu zaliczane są kraje: 

a. Arabia Saudyjska, Egipt, Indie 

b. Izrael, Irak, Kazachstan 

c. Irak, Iran, Izrael 

d. Turcja, Irak, Kazachstan  

7. Ghaty Wschodnie to: 

a. góry krawędziowe w Iranie, położone wzdłuż wybrzeża Zatoki Perskiej 

b. góry krawędziowe w Birmie, położone wzdłuż wybrzeża Morza Andamańskiego 

c. góry krawędziowe w Indiach, położone wzdłuż wybrzeża Morza Arabskiego 

d. góry krawędziowe w Indiach, położone wzdłuż wybrzeża Zatoki Bengalskiej 

 

 



8. Spośród wymienionych stolic azjatyckich, najbardziej na północ położone jest miasto: 

a. Astana 

b. Amman 

c. Ankara 

d. Ar-Rijad 

9. Kraj, który spośród wymienionych państw w strukturze użytkowania ziemi ma 

największy udział użytków zielonych (łąk i pastwisk) to: 

a. Japonia 

b. Rosja 

c. Mongolia 

d. Indie 

 

10. Roślina włóknista (miękkie włókna otaczają nasiona), której największymi światowymi 

producentami są Chiny, Stany Zjednoczone i Indie to: 

a. juta 

b. len 

c. bawełna 

d. konopie  

11. Jest  drugim najczęściej uprawianym zbożem świata, największe zbiory uzyskują 

Chiny, Indie i Indonezja: 

a. ryż 

b. pszenica 

c. kukurydza 

d. sorgo i proso 

12. Kraj, który spośród wymienionych państw  w strukturze użytkowania ziemi ma 

największy udział lasów to: 

a. Chiny 

b. Japonia 

c. Rosja 

d. Indie 

13. Najkorzystniejsze warunki do prowadzenia działalności rolniczej występują na 

obszarze: 

a. Niziny Gangesu, doliny Eufratu i Tygrysu, wschodniej części Chin 

b. Niziny Gangesu, Niziny Chińskiej, Karakorum, Kara-Kum 

c. Niziny Gangesu, Wyspy Jawy, Wyżyny Irańskiej, Borneo 

d. Niziny Chińskiej, Niziny Turańskiej, Kotliny Kaszgarskiej, Kara-Kum 

 

14. Kraje zaliczane do azjatyckich tygrysów nie charakteryzuje: 

a. wysoki poziom wzrostu gospodarczego 

b. duży eksport węgla kamiennego i ropy naftowej 

c. duże znaczenie przemysłu high-tech 

d. duża wartość inwestycji zagranicznych 

 

 



15. Najwyżej położony szlak kolejowy na świecie to: 

a. Kolej Wschodniochińska 

b. Kolej Transandyjska  

c. Kolej Transkanadyjska 

d. linia kolejowa Qinghai-Tybet  

 

 

TABELA DO WPISANIA ODPOWIEDZI 
  

nr zad. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

odp. 
 
 

              

 

 
 

CZĘŚĆ  II 
Przy każdym pytaniu jest podana ilość możliwych do uzyskania punktów 
  

16. Jakie miasta odwiedził turysta, który w czasie swej podróży korzystając z transportu 

lotniczego, znalazł się na wymienionych lotniskach (nazwy miast wybierz z niżej 

podanych i przyporządkuj do nazw portów lotniczych)   (0 – 4) 
Tokio, Nowy Jork, Paryż, Londyn, Atlanta 

 

 

HARTSFIELD ………………………………… JFK AIRPORT ………………………………… 

HANEDA ………………………………… HEATHROW ………………………………… 

17. Podkreśl nazwy tych miast, przez które prowadzi transsyberyjska linia kolejowa. 

          (0 – 3) 

Norylsk  Nowosybirsk  Workuta  Krasnojarsk 

Irkuck   Jakuck   Archangielsk   

18.  Z jakich państw pochodzą najbardziej popularne gatunki czarnej herbaty? 

(0 – 3) 

CEJLON  …………………………………  YUNNAN   ………………………………… 

ASSAM   ……………………………………   



19. W miejsca wykropkowane wpisz odpowiednie terminy i nazwy geograficzne wybrane 

z podanych:         (0 – 3) 

enklawa, eksklawa, Obwód Kaliningradzki, San Marino, Lesotho, Alaska 

 

…………………………………… - to terytorium otoczone ze wszystkich stron terytorium 

lądowym innego państwa np. ……………………………………, ………………………………………… 

…………………………………… - to część terytorium danego kraju, położona w oddzieleniu 

od głównego jego obszaru, otoczona terytorium innego państwa lub państw np. 

……………………………………, ………………………………………… 

20. Okręgi przemysłowe najnowszej generacji powstały w krajach wysoko rozwiniętych 

takich jak USA, Japonia i Wielka Brytania ale także w oparciu o doskonale 

wykwalifikowaną kadrę, w krajach rozwijających się np. w Indiach.   

 Do wymienionych technopolii dopisz nazwy państw (wybierając z 
wymienionych w zadaniu), na terenie których powstały:   (0 – 5) 
 

Silicon Glen  …………………………………  Silicon Plateau  ……………………………… 

Silicon Valley ………………………………  M4 Coridor  …………………………………… 

Silicon Island  ………………………………… 

21. Przyporządkuj organizacjom międzynarodowym podane poniżej cele, do których 

zostały powołane:        (0 – 4) 
 

WHO …………  NATO …………  OPEC …………  UNESCO  …………  

a. wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki 

b. współpraca między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania 

 epidemii chorób zakaźnych 

c. zapobieganie rozprzestrzeniania konfliktów zbrojnych 

d. kontrolowanie światowego wydobycia ropy naftowej, poziomu cen i opłat 

eksploatacyjnych 

22. Spośród niżej podanych wybierz i podkreśl te wskaźniki, które brane są pod uwagę 

przy obliczaniu wskaźnika HDI:      (0 – 3) 
 



gęstość zaludnienia / dochód narodowy per capita / średnia liczba lat edukacji 

otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych / wskaźnik urbanizacji / 

oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia / stopa 

bezrobocia 

 

CZĘŚĆ  III 
 

23. Do tabeli wpisz nazwy państw rozpoznanych na podstawie podanych informacji,  

przyporządkuj odpowiadające im numery z mapy oraz dobierz z podanych pod tabelą 

nazwy stolic.         (0 – 10) 

 



informacje 
nazwa państwa nr na 

mapie 

stolica 

państwo – miasto, jedno z najbardziej rozwiniętych 

w Azji, o strategicznym położeniu, jeden z 

największych portów przeładunkowych świata  

  

 

komunistyczne państwo totalitarne, rząd prowadzi 

politykę izolacji 

  
 

zachodnią granicę państwa wyznacza Morze Czarne, 

na wybrzeżu położone jest Batumi -  miasto portowe 

i ośrodek wypoczynkowy, krajobraz kraju 

urozmaicają góry Kaukaz 

  

 

kraj położony w Azji i Europie, na jego terenie 

znajduje się najstarszy (obecnie dzierżawiony przez 

Rosję) kosmodrom Bajkonur, kraj z dostępem do 

największego na świecie jeziora  

  

 

królestwo we wschodnich Himalajach, sportem 

narodowym tego kraju jest łucznictwo, do połowy lat 

90. XX w kraj utrzymywał politykę izolacjonizmu  

 

 

 

kraj o bogatej kulturze, współcześnie kojarzony 

również z przemysłem filmowym – Bollywood, jego 

główną krainą geograficzną jest Wyżyna Dekan 

  

 

kraj wyspiarski zajmujący część największego 

archipelagu, państwo o największej liczbie 

wyznawców islamu, zaliczane do azjatyckich 

tygrysów 

  

 

kraj muzułmański położony w dorzeczu Indusu, toczy 

konflikt terytorialny z sąsiednim krajem o Kaszmir 

  
 

pustynne królestwo,  dysponuje bogatymi zasobami 

ropy naftowej, największy kraj największego 

półwyspu na świecie   

  

 

państwo wyspiarskie, oficjalnie nieuznawane przez 

większość społeczności międzynarodowej, z tego 

kraju wywodzi się jeden z największych 

producentów komputerów osobistych na świecie – 

firma Acer 

  

 

 

 

Islamabad, Pekin, Tajpej, Nowe Delhi, Tokio, Ar-Rijad, Astana, Dżakarta, Tbilisi, Thimphu, 

Singapur, Pjongjang 

 

 


