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KONKURS GEOGRAFICZNY 
dla uczniów gimnazjum województwa wielkopolskiego 

etap wojewódzki – 3 marca 2012 r. 
 

Młody Geografie! 
Gratulujemy, zakwalifikowałeś się do ostatniego etapu Konkursu Geograficznego! 
 

1. Zestaw składa się z trzech części (razem 22 zadania): 
I część – zadania zamknięte  – 15 punktów 
II część – zadania otwarte  – 25 punktów 
III część – zadanie z mapą Polski – 10 punktów 

2. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
3. By zostać laureatem Konkursu Geograficznego, musisz zdobyć 42 punkty. 
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  
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CZĘŚĆ  I 
 
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa! Odpowiedzi wpisz do tabeli (poniżej zad. 15) 
 

1. Sąsiedzi Polski wg malejącej długości granicy z naszym państwem to: 
a. Słowacja, Czechy, Ukraina, Niemcy, Białoruś, Rosja, Litwa 
b. Słowacja, Czechy, Niemcy, Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa 
c. Czechy, Słowacja, Ukraina, Niemcy, Białoruś, Rosja, Litwa 
d. Czechy, Ukraina, Słowacja, Niemcy, Białoruś, Rosja, Litwa 

2. Wybierz zestaw, w którym wszystkie nazwy geograficzne odnoszą się do przebiegu 
obecnej granicy Polski. 
a. Opołonek, Bug, Noteć, Tatry 
b.  Góra Św. Anny, Nysa Łużycka, Bug, Uznam 
c. Odra, Rysy, Wieżyca, Uznam 
d. Śnieżka, Rysy, Nysa Łużycka, Opołonek 

3. W której z wymienionych grup, województwa uporządkowane są wg rosnącej 
powierzchni: 
a. śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie 
b. śląskie, mazowieckie, wielkopolskie 
c. dolnośląskie, śląskie, mazowieckie 
d. dolnośląskie, mazowieckie, wielkopolskie 

4. Województwo wielkopolskie graniczy min. z województwami: 
a. łódzkim, śląskim, dolnośląskim, lubuskim 
b. łódzkim, świętokrzyskim, lubuskim, pomorskim 
c. opolskim, lubuskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim 
d. opolskim, lubuskim, śląskim, pomorskim  

5. Tatrzański szczyt z najwyżej położonym obserwatorium meteorologicznym w Polsce 
to: 
a. Rysy 
b. Kasprowy Wierch 
c. Kozi Wierch 
d. Gubałówka 

6. Rekultywacja polega na: 
a. eksploatacji surowców mineralnych metodą odkrywkową 
b. wykorzystaniu surowców odpadowych lub materiałów, które straciły wartość 

użytkową 
c. rozbudowie miast 
d. przywracaniu wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym 

 przez działalność człowieka 
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7. Skorzystaj z zamieszczonej ilustracji. Północną granicę obszaru rzeźby staroglacjalnej 
na obszarze Polski wyznacza maksymalny zasięg zlodowacenia: 
a. podlaskiego  ▲▲▲  
b. Południowopolskiego - - - - - 
c. Środkowopolskiego ……… 
d. Północnopolskiego  

 

 

 

 

 

 

 

8. Majowe przymrozki (zimni ogrodnicy) spowodowane są napływem nad Polskę mas 
powietrza: 
a. polarno-morskiego z NW 
b. arktycznego z N 
c. polarnego z N 
d. polarno-kontynentalnego z NE 

9. Płynąc w górę Wisły mijamy kolejno: 
a. Chełmno, Grudziądz, Włocławek, Toruń  
b. Grudziądz, Chełmno, Włocławek, Toruń 
c. Toruń, Grudziądz, Płock, Włocławek 
d. Grudziądz, Toruń, Włocławek, Płock 

10. Jeziora, które powstały w rynnach polodowcowych to: 
a. Hańcza, Gopło, Jeziorak 
b. Miedwie, Dąbie, Góreckie 
c. Gopło, Goczałkowickie, Miedwie 
d. Góreckie, Gopło, Koronowskie 

11. Lewobrzeżnymi dopływami Wisły są: 
a. Wieprza, Bzura, Brda, Nida 
b. Wda, Iłżanka, Kamienna, Szreniawa 
c. Bzura, Wieżyca, Ina, Nida 
d. Pilica, Bzura, Barycz, Brda 

12. Mniejszość narodowa, która zamieszkuje przede wszystkim okolice Puńska, Sejn, 
Szypliszek i Suwałk: 
a. Czesi 
b. Ukraińcy 
c. Litwini 
d. Niemcy 
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13. Organizacje międzynarodowe, do których obecnie należy Polska to m.in.: 
a. UN, ASEAN, UNICEF 
b. OPEC, UE, EFTA 
c. OECD, EU, UN 
d.  EFTA, OECD, EU 

14. Kraj, który od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.   objął Prezydencję Rady Unii 
Europejskiej: 
a. Dania 
b. Cypr 
c. Węgry 
d. Irlandia   

15. Równocześnie z Polską do Unii Europejskiej wstąpiły m.in. kraje: 
a. Litwa, Łotwa, Islandia, Bułgaria 
b. Węgry, Rumunia, Słowacja, Czechy 
c. Malta, Łotwa, Słowacja, Słowenia 
d. Słowacja, Malta, San Marino, Węgry 

 
 
 
TABELA DO WPISANIA ODPOWIEDZI 
  
 

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

odp. 
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CZĘŚĆ  II 
 

Przy każdym pytaniu jest podana ilość możliwych do uzyskania punktów 
 
 

16. Podaj nazwy województw, w których zarejestrowane są samochody z oznaczeniami 
zwykłych tablic rejestracyjnych rozpoczynających się od liter:  (0 – 3) 
 

a. N  …………………………………………………………………………………………… 

b. F  …………………………………………………………………………………………… 

c. T  …………………………………………………………………………………………… 

 

17. Zadanie rozwiąż wykorzystując dane zamieszczone w poniższej tabeli. (0 – 5)  
a. Uzupełnij tabelę przyporządkowując danym klimatycznym nazwy stacji 

meteorologicznych:  
Białystok, Nowy Targ, Poznań, Świnoujście 

 

 

Nazwa stacji  
Miesiące 

Rok 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. 
 
………………………… 

T -1,4 -0,5 3,0 8,0 13,8 17,1 19,2 17,7 13,5 8,6 3,3 0,0 8,5 

O 35 26 32 39 53 49 76 56 46 32 35 38 517 

2. 
 
………………………… 

T -0,6 -0,1 2,5 6,6 11,4 15,2 17,7 16,7 13,8 8,7 3,9 0,9 8,0 

O 49 35 39 43 47 55 78 76 51 54 46 55 628 

3. 
 
………………………… 

T -5,2 -4,7 0,1 5,9 11,7 14,3 15,9 14,7 11,3 6,2 0,6 -3,0 5,6 

O 52 45 45 60 83 111 136 112 72 54 47 47 864 

4. 
 
………………………… 

T -4,1 -3,2 0,7 6,7 13,3 16,5 18,4 16,7 12,6 7,0 1,4 -2,4 7,0 

O 30 24 27 37 46 64 80 67 37 37 37 36 522 

T – średnia temperatura powietrza 
O – średnia suma opadów atmosferycznych  

b.  Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza dla miejscowości, której 
klimat charakteryzuje się największym stopniem kontynentalizmu. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18. Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdej cechy nazwę miasta wybranego z niżej 
podanych.         (0 – 3) 

 

Poznań – 52o 25’N,  17o 00’E  Tarnów – 50o 03’N,  21o 00’E 

Kołobrzeg – 54o 12’N,  15o 34’E Zielona Góra – 51o 57’N,  15o 30’E  

Lp. cecha odnosząca się do podanych miejscowości miasto 

1. latem dzień jest tu najdłuższy  

2. wysokość górowania Słońca jest tu największa  

3. w tej miejscowości najwcześniej w ciągu doby góruje Słońce  

 
 
 

19. Oznacz literą P – zdanie prawdziwe, literą B – zdanie błędne:  (0 – 5)  

a. Port Północny w Gdańsku przystosowany jest do przeładunku ropy naftowej.

          …………… 

b. W Świnoujściu powstaje nowoczesny terminal gazowy.  …………… 

c. W Żarnowcu znajduje się jedna z największych w Polsce elektrowni cieplnych 

spalających węgiel kamienny.      …………… 

d. Największa obecnie farma wiatrowa w Polsce znajduje się  w Margoninie  

w województwie wielkopolskim.      …………… 

e. Główne gałęzie przemysłu w Poznańskim Okręgu Przemysłowym to przemysł 

 elektromaszynowy, chemiczny i wydobywczy.    …………… 
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20. Na podstawie opisów rozpoznaj parki narodowe w Polsce i podaj ich nazwy.  
(0 – 5) 

a. Na terenie największego parku narodowego w Polsce ochronie podlega 
 największy obszar torfowisk. 

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

b. Park na terenie gór o budowie płytowej. Osobliwością są formy skalne 
 o fantastycznych kształtach, które powstały w wyniku erozji i wietrzenia. 

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

c. Park, który ochroną obejmuje najwyższą poza Tatrami część Karpat. 

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

d. Położony jest w dolinie górnego Wieprza, godłem parku jest konik polski. 

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

e. Ochronie podlegają rozlewiska najdłuższego dopływu Odry, obszar stanowi ostoję 
 ptactwa wodnego.  

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

 
21. Miejscom przyporządkuj wybraną spośród podanych osobliwość: (0 – 4) 

 
Połonina Wetlińska, Jarmark Dominikański, drewniany meczet, 

Wąwóz Królowej Jadwigi (lessowy) 

Kruszyniany ………………………………………………………… 

Sandomierz ………………………………………………………… 

Gdańsk ………………………………………………………… 

Bieszczady ………………………………………………………… 
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 CZĘŚĆ  III 

22. Do tabeli wpisz nazwy miast rozpoznanych na podstawie opisów i odpowiadające im 
numery z mapy. Nazwy miast wybierz z podanych:    (0 – 10)  

Bogatynia, Opole, Suwałki, Olsztyn, Lubin, Tarnowskie Góry, Kowary, Bełchatów, 
Warszawa, Chełm, Kłodawa, Bochnia, Złotoryja, Złoty Stok 

informacje nazwa miasta nr na 
mapie 

miasto na prawach powiatu; słynie z zabytkowej kopalni kredy 
piszącej, której złoża znajdują się pod powierzchnią miasta; w 
wyniku wielowiekowej eksploatacji powstał wielopoziomowy 
kompleks korytarzy i komór - część udostępniono dla turystów  

  

tutejsza kopalnia jest najstarszą kopalnią soli kamiennej  na 
ziemiach polskich; z powodu wyczerpania zasobów 
zaprzestano wydobycia; część wyrobisk została udostępniona 
do zwiedzania 

  

miasto położone na północnym krańcu największego okręgu 
przemysłowego; ważny węzeł kolejowy; atrakcją turystyczną 
jest podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie 
podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych 

  

w mieście znajduje się największa czynna kopalnia soli (sól 
kamienna, potasowa i magnezowa) w Polsce; w 2004 r. 
udostępniono do zwiedzania podziemną trasę turystyczną 

  

miasto położone w środkowej Polsce w pobliżu którego 
znajduje się największa kopalnia odkrywkowa węgla 
brunatnego i największa w Europie elektrownia cieplna 

  

miasto położone w kotlinie, która zwyczajowo w Polsce zwana 
jest Workiem Turoszowskim; na terenie gminy znajduje się 
kopalnia węgla brunatnego i elektrownia cieplna 

  

miasto położone u podnóża Gór Złotych; historia miasta 
związana jest z rozwojem górnictwa złota i arsenu; obecnie 
znane z Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota  

  

miasto związane jest z przemysłem wydobywczym i 
przetwórczym rudy miedzi (najbogatsze złoża w Europie); 
położone w centralnej części okręgu przemysłowego 

  

osobliwością miasta oprócz malowniczego położenia na 
pograniczu Karkonoszy i Rudaw Janowickich jest udostępniona 
dla turystów podziemna trasa turystyczna w 
nieczynnej kopalni rudy uranu   

  

miasto położone na terenach zasobnych w rudy 
żelaza, wanadu, ołowiu, tytanu; surowce te obecnie nie są 
poddane eksploatacji ze względu na głębokości na jakich się 
znajdują, oraz na ochronę środowiska (Zielone Płuca Polski) 
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