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Instrukcja dla ucznia 
Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji. 

1. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 
2. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera 22 zadania. Wśród nich są zadania zamknięte 

i zadania otwarte wymagające krótkiej oraz dłuższej odpowiedzi.  
4. 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: 
 
 
 
Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi 
błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.  

5. 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).  

6. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone napisem 
Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 

7. Możesz korzystać z  cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego. 
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z podpowiedzi kolegów – narażasz ich 

i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek 
wątpliwościami do członków Komisji. 

9. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 
80% punktów, czyli 40 punktów. 

10. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. 
Życzymy Ci powodzenia! 
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CZĘŚĆ  I 
 
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa! Odpowiedzi wpisz do tabeli na końcu arkusza 
 

1. W Europie głównymi krajami imigracyjnymi są: 
a) Francja, Albania, Portugalia, 
b) Grecja, Rosja, Łotwa, 
c) Słowacja, Węgry, Polska, 
d) Niemcy, Francja, Wielka Brytania. 

2. Do grupy ludów romańskich należą: 
a) Włosi, Hiszpanie, Walonowie, 
b) Rumuni, Norwegowie, Baskowie, 
c) Albańczycy, Włosi, Finowie, 
d) Celtowie, Portugalczycy, Węgrzy. 

3. Islam dominuje wśród mieszkańców : 
a) Filipin, Nepalu, Wietnamu, 
b) Mongolii, Kazachstanu, Bhutanu, 
c) Gruzji, Algierii, Iranu, 
d) Arabii Saudyjskiej, Turkmenistanu, Syrii. 

4. Sikhowie, to członkowie wspólnoty religijnej powstałej na terenie: 
a) Afganistanu, 
b) Jemenu, 
c) Indii, 
d) Chin. 

5. Według wyznawców hinduizmu pariasi to m.in. : 
a) robotnicy rolni, szewcy, grabarze, 
b) chłopi, rzemieślnicy, kupcy, 
c) służący, policjanci, fryzjerzy, 
d) żołnierze, obszarnicy, urzędnicy. 

6. Aglomeracje Europy uporządkowane według rosnącej liczby ludności (2010 r.): 
a) Barcelona, Londyn, Madryt, Paryż, 
b) Petersburg, Paryż, Madryt, Lizbona,  
c) Berlin, Madryt, Londyn, Moskwa, 
d) Madryt, Ateny, Londyn, Rzym. 

7. Do najważniejszych giełd papierów wartościowych na świecie należą giełdy w: 
a) Moskwie, Genewie, Pekinie, 
b) Nowym Jorku, Londynie, Tokio, 
c) Paryżu, Singapurze, Karaczi, 
d) Berlinie, Brukseli, Waszyngtonie.  
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8. Do pustynnienia strefy sahelu przyczynia się: 
a) niszczenie naturalnej roślinności przez nadmierny wypas bydła, 
b) nadmierne karczowanie lasów, szczególnie mahoniowców i hebanowców, 
c) zakłócenie w cyrkulacji monsunowej, szczególnie opóźnienie nadejścia monsunu 

letniego, 
d) nadmierna eksploatacja zasobów wodnych przez rozwijający się przemysł 

energetyczny. 

9. Do eksplozji demograficznej może przyczynić się: 
a) brak postępu w wiedzy medycznej, 
b) spadek produkcji żywności, 
c) niski wskaźnik urodzeń, 
d) spadek wskaźnika zgonów. 

10. Rolnictwo na terenie południowej i południowo-wschodniej Azji charakteryzują: 
a) małe nakłady pracy i kapitału na jednostkę powierzchni, 
b) duże nakłady pracy na jednostkę powierzchni, 
c) duże nakłady finansowe na jednostkę powierzchni, 
d) małe nakłady pracy przy dużym nakładzie kapitału na jednostkę powierzchni . 

11. Kraj, który spośród wymienionych państw ma w strukturze użytkowania ziemi 
największy udział łąk i pastwisk to: 
a) Japonia, 
b) Wielka Brytania, 
c) Rosja,  
d) Czechy. 

12. Największymi światowymi producentami manioku są kraje: 
a) Chiny, USA, Meksyk, 
b) Indonezja, Indie, Rosja, 
c) Nigeria, Brazylia, Indonezja, 
d) Pakistan, Rosja, Chiny. 

13. Przemysł high-tech wytwarza m.in.: 
a) światłowody, nowoczesne leki, półprzewodniki, 
b) lasery, kwas azotowy, tworzywa sztuczne,  
c) obrabiarki, układy scalone, mikroprocesory, 
d) roboty, nawozy sztuczne, samoloty. 

14.  Współczesne technopolie to m.in.: 
a) Nowy Orlean, Baku, Johannesburg, 
b) Damodar, Kuźnieck, Shaba, 
c) Huston, Mińsk, Odessa, 
d) Tuluza, Genewa, Phoenix.  

15.  Transport przesyłowy charakteryzuje: 
a) duże zużycie paliwa, 
b) uzależnienie ciągłości dostaw od warunków atmosferycznych, 
c) możliwość transportu osób na duże odległości, 
d) możliwość przesyłu towaru tylko w jednym kierunku. 
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CZĘŚĆ  II 
Przy każdym pytaniu jest podana ilość możliwych do uzyskania punktów. 
 

16. Przyjmujemy założenie, że samolot startuje z Warszawy (52o 15’N,  21o 00’E) zgodnie  
z czasem słonecznym w dniu 1 lutego o godz. 8.30. Podróż odbywa się w kierunku 
wschodnim. Oblicz, o której godzinie wg czasu słonecznego (miejscowego) przyleci 
on do Seulu (37o 32’N,  127o 00’E) - jeśli lot trwa 11 godzin. Ustal również datę 
przylotu  samolotu.        (0 – 4) 

Obliczenia: 

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Przylot do Seulu: godz. czasu słonecznego .………………   

data ……………………… 

17. Przyporządkuj nazwom firm kraj, w którym powstały:   (0 – 4) 

TATA MOTORS  ………………………………   

ASUS  ……………………………… 

SAMSUNG  ………………………………   

FUNAI  ……………………………… 

Japonia, USA, Tajwan, Korea Południowa, Meksyk, Indie 

18. Obok zdań prawdziwych wpisz literę P, obok zdań fałszywych literę F. (0 – 6) 

a) Utworzenie specjalnych stref ekonomicznych i niskie podatki to udogodnienia, 

które zachęcają zagraniczne firmy do inwestowania w Chinach. 

 ……… 
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b) Japonia to kraj o dużej liczbie ludności, ale bardzo małej gęstości zaludnienia. 

…… 

c) Gospodarka Izraela bazuje na wydobyciu ropy naftowej.  

 ……… 

d) Sułtanat Brunei położony jest na północnym wybrzeżu wyspy Borneo i graniczy 

bezpośrednio z Malezją.       

 ……… 

e) Do państw śródlądowych należą m.in. Bhutan, Afganistan i Oman. 

 ……… 

f) Najwięksi eksporterzy ryżu to Tajlandia i Wietnam.   

 ……… 

19. Uzupełnij tabelę wpisując wybrane z poniżej podanych skróty organizacji i przykłady 
państw do nich należących.       (0 – 6)  

ASEAN, ONZ, NAFTA, OECD, WNP 
1. Indie  2. Mongolia / 1. Laos 2. Kambodża / 1. Szwajcaria 2. Polska / 

 1. Kanada  2. Meksyk / 1. Arabia Saudyjska 2. Kuwejt 
 

skrót nazwy 
organizacji 

nazwa organizacji  przykłady państw 
należących do organizacji 

 
Organizacja Współpracy Gospodarczej  

i Rozwoju 

1.  

2.  

 
Północnoamerykański Układ Wolnego 

Handlu  

1.  

2.  

 
Stowarzyszenie Narodów Azji 

Południowo-Wschodniej 

1.  

2.  

 
20. Uzupełnij zdania wpisując określenia wybrane z poniżej podanych. (0 – 3) 

 TYBETAŃCZYCY, INDIE, SZYICI, AFGANISTAN, SUNNICI, KASZMIR, 

CHINY  

a) Jedną z przyczyn trwającej wojny domowej w Iraku jest konflikt pomiędzy 

przedstawicielami dwóch odłamów islamu …………………………… i 

………………………… . 
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b) Odrębność religijna i kulturowa to przyczyny długotrwałego konfliktu pomiędzy 

Pakistanem i (kraj) ………………………… o terytorium 

…………………………………………. 

c) Walka rządu komunistycznego państwa ………………………………… z religią, 

poczucie narodowej odrębności  i godności 

…………………………………………… to jedne z przyczyn konfliktu na 

kontynencie azjatyckim. 

21. Podaj nazwę państwa bliskowschodniego, w którym od 2011 r. trwa krwawy konflikt 

spowodowany dziesięcioletnimi rządami Baszara al-Assada. 

……………………………………… 

Jego stolicą jest..................................................................................................(0 – 2) 

 
CZĘŚĆ  III 

 
22. Do tabeli wpisz nazwy obszarów górskich rozpoznanych na podstawie podanych 

informacji oraz  odpowiadające im numery z mapy. Nazwy gór wybierz z poniżej 
podanych.         (0 – 10) 
 
Himalaje, Sajany, Kaukaz, Sichote Aliń, Góry Czukockie, Taurus, Góry Pontyjskie, 

Ghaty Wschodnie, Ghaty Zachodnie, Karakorum, Zagros, Góry Czerskiego, 
Góry Południowochińskie, Ałtaj, Ural. 

 
 
 

Nr na mapie 
 Opis obiektu Nazwa geograficzna gór 

 
System górski na terytorium Rosji, Kazachstanu, 

Chin i Mongolii. Najwyższy szczyt, Biełucha, 
osiąga 4506 m n.p.m.  

 

 
Łańcuch górski na pograniczu Chin, Indii i 

Pakistanu, drugi pod względem wysokości na 
Ziemi. 

 

 
W górach tych znajduje się dziesięć z czternastu 

ośmiotysięczników. 
 

 
Góry ciągnące się wzdłuż południowych 

wybrzeży Morza Czarnego 
 

 
System górski położony w Rosji i północno-

zachodniej Mongolii. 
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Góry położone w klimacie monsunowym, 
roślinność naturalna na tym terenie została w 

większości zastąpiona przez uprawy m.in. 
herbaty i ryżu.   

 

 
Łańcuch górski, na terenie którego znajdują się 
najwyższe szczyty Rosji, Gruzji, Azerbejdżanu i 

Armenii. 
 

 

Leżą na północno-wschodnim krańcu 
kontynentu, stanowią fragment działu wodnego 

między zlewiskami Oceanu Arktycznego i 
Oceanu Spokojnego. 

 

 
Góry, które od południowego zachodu  

ograniczają Wyżynę Irańską.  
 

 
Łańcuch górski rozcięty doliną Indygirki, 

nazwany na cześć Polaka, geologa i geografa, 
zesłańca z 1863 roku. 
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     Brudnopis  
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KARTA ODPOWIEDZI (do zada ń 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 


