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Instrukcja dla ucznia: 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz zawiera 25 zadań. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny.  

Jeśli zauważysz braki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Odpowiedzi zapisuj czytelnie i starannie  w wyznaczonych miejscach. 

6. Odpowiedzi zapisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. 

7. Nie używaj korektora, pomyłki przekreślaj. 

8. Nie używaj kalkulatora. 

9. Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z przyborów kreślarskich. 

Powodzenia! 
 

Czas pracy: 90 minut 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 51 punktów 



Na podstawie poniższej siatki kartograficznej wykonaj polecenia zawarte w zadaniach 1 i 2.  

 

 
 

Zadanie 1. (0 – 2 p.) 

 

A. Określ z dokładnością do 1° współrzędne geograficzne punktu H. 

     Współrzędne geograficzne punktu H: …………………………………………………….. . 

B. Zaznacz punkt K o współrzędnych geograficznych: ф=15°N, λ=5°W.  

C. Oblicz rozciągłość równoleżnikową obszaru A-B-C-E-F-H-J-I-G-D-A z dokładnością do   

     1°. 

     Obliczenia: ………………………………………………………………………………… 

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

 

Zadanie 2. (0 – 2 p.) 

 

A. Zaznacz linią przerywaną zwrotnik Koziorożca. 

B. Wymień punkty położone na półkuli zachodniej między równikiem a zwrotnikiem    

     Koziorożca ..……………………………………………………………………………….. . 

C. Podaj numer strzałki, która wskazuje kierunek południowo-wschodni …………………… . 

 



Zadanie 3. (0 – 2 p.) 

 

Rozciągłość równoleżnikowa Afryki wynosi w przybliżeniu 8 000 km, a rozciągłość 

południkowa około 7 400 km. Na kartce papieru o wymiarach 190 mm x 210 mm 

przedstawiono mapę ogólnogeograficzną tego kontynentu. Spośród niżej wymienionych skal 

liczbowych wskaż tę, w której sporządzono mapę Afryki. 

 

A. 1:30 000 000 

B. 1:5 000 000 

C. 1:50 000 000 

D. 1:200 000   

 

Obliczenia: ………..………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

  

Zadanie 4. (0 – 2 p.) 

 

W każdym z poniższych zdań skreśl niepotrzebne określenie zapisane pogrubioną czcionką 

tak, aby zdanie zawierało prawdziwe informacje. 

 

A. Plan przedstawia duży/mały fragment powierzchni Ziemi. 

B. Mapa topograficzna jest sporządzana w skalach mniejszych/większych niż 1:200 000. 

C. Mapa przeglądowa przedstawia niewielki/rozległy fragment powierzchni Ziemi. 

D. Plan przedstawia zróżnicowanie/nie przedstawia zróżnicowania wysokości terenu.  

E. Na planie układ linii tworzący siatkę kwadratów jest/nie jest siatką kartograficzną. 

 

Zadanie 5. (0 – 2 p.) 

 

Uzupełnij zdania dotyczące wybranych wymiarów Ziemi. 

 

Promień ......................................... Ziemi ma długość 6 357 km. Jego długość jest o 21 km 

....................................... od długości promienia .......................................... Ziemi. Ze względu 

na wymiary Ziemia zajmuje ......................................... miejsce wśród planet Układu 

Słonecznego uszeregowanych od najmniejszej do największej. 



Zadanie 6. (0 – 2 p.) 

 

Wpisz brakujące wartości południków oraz odpowiedni czas słoneczny na poniższym 

schemacie. 

 

A.                                                                          B. 

 

                                       

 

Zadanie 7. (0 – 2 p.) 

 

Uzupełnij zdania opisujące oświetlenie Ziemi w dniu 22 grudnia. 

 

A. Słońce góruje w zenicie na ……………………………………………….……………….. . 

B. Dzień na równiku trwa …………………………………………………………….. godzin. 

C. Na obszarze położonym między kołem podbiegunowym ………………………………….   

     a biegunem …………………………………. rozpoczyna się noc polarna. 

D. Pora roku, która rozpoczyna się na półkuli południowej to ……………………….……… . 

 

Zadanie 8. (0 – 2 p.) 

 

Oceń prawdziwość informacji dotyczących skutków procesów wewnętrznych. Obok zdania 

prawdziwego wpisz literę P, a obok zdania fałszywego literę F. 

 

A. Jednym ze skutków trzęsień ziemi mogą być zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu.   

     …………… 

B. Mimo zagrożeń ludzie osiedlają się chętnie na obszarach sąsiadujących z wulkanami,   

     ponieważ na popiołach wulkanicznych tworzą się żyzne gleby. ……………  

C. W miejscach, w których jedna płyta litosfery podsuwa się pod drugą płytę litosfery   

     powstają grzbiety śródoceaniczne. …………… 

D. W wyniku procesów górotwórczych skały osadowe, które powstawały na dnie głębokiego   

     oceanu obecnie budują góry fałdowe. ……………  



Zadanie 9. (0 – 2 p.) 

 

Nazwom warstw budujących wnętrze Ziemi przyporządkuj jedną lub więcej cech spośród 

niżej podanych. Uwaga! Wszystkie wymienione cechy muszą być przyporządkowane 

odpowiednim warstwom wnętrza Ziemi.  

 

A. Skorupa ziemska   ....……………………………………………………………………….. 

B. Płaszcz                  …..……………………………………………………………………….. 

C. Jądro zewnętrzne  …..……………………………………………………………………….. 

D. Jądro wewnętrzne …..……………………………………………………………………….. 

 

a) powstają w niej prądy cieplne zwane konwekcyjnymi 

b) przypuszczalnie ma właściwości cieczy 

c) spośród wszystkich warstw wnętrza Ziemi masa tej warstwy jest największa  

d) wraz z górną częścią warstwy leżącej bezpośrednio pod nią tworzy litosferę 

e) wykazuje cechy ciała stałego, a w składzie chemicznym dominujący udział ma żelazo    

f) występuje w dwóch odmianach: jedna o grubości nawet powyżej 50 km, druga o grubości   

    do 12 km 

 

Zadanie 10. (0 – 2 p.) 

 

Uzupełnij zdania, które opisują zależność występowania wód powierzchniowych od 

warunków środowiska przyrodniczego na przykładzie Afryki. 

 

A. Rozległe kotliny, np. Kotlina Czadu, warunkują występowanie obszarów   

     ………………...………………..., które stanowią prawie 32 % powierzchni tego   

     kontynentu. 

B. W zasięgu klimatu równikowego, np. na obszarze Kotliny Konga, sieć rzeczna ma   

     ………………... gęstość. 

C. W zasięgu klimatu ………………...………………... koryta rzeczne mniejszych rzek   

     wypełniają się wodą tylko podczas pory deszczowej. Rzeki takie nazywa się rzekami   

     ………………...………………... . 

D. W zasięgu strefy klimatów zwrotnikowych, np. na obszarze Sahary, występują suche  

     koryta rzeczne, zwane ………………... . Po ulewnych deszczach wypełniają się wodą   

     tworząc rzeki ………………...………………... . 

 



Zadanie 11. (0 – 2 p.) 

 

Wymienionym skałom przyporządkuj odpowiedni opis warunków ich powstawania: 

  

A. bazalt         ............................................................................................................................... 

B. gips            ............................................................................................................................... 

C. gnejs          ............................................................................................................................... 

D. granit         ............................................................................................................................... 

E. marmur      ............................................................................................................................... 

F. piaskowiec ............................................................................................................................... 

 

a) krystalizacja magmy w głębi skorupy ziemskiej  

b) krzepnięcie lawy na powierzchni skorupy ziemskiej 

c) nagromadzenie produktów wytrącania z roztworów wodnych 

d) oddziaływanie wysokiej temperatury i ciśnienia na skały węglanowe w głębi skorupy   

     ziemskiej 

e) oddziaływanie wysokiej temperatury i ciśnienia na skały magmowe i osadowe w głębi   

     skorupy ziemskiej 

f) nagromadzenie na lądzie lub w morzu produktów pochodzących z niszczenia innych skał 

 

Zadanie 12. (0 – 2 p.) 

 

Nazwij strefy roślinne, dla których są charakterystyczne niżej wymienione rośliny: 

 

A. drzewa hebanowe, mahoniowiec  

     strefa .……………………………………………………………………………………....... 

B. kostrzewy, ostnice  

     strefa .……………………………………………………………………………………....... 

C. mchy, porosty, karłowata wierzba lapońska, karłowata brzoza 

     strefa .……………………………………………………………………………………....... 

D. świerki, sosny, jodły, modrzewie, brzozy, topole  

     strefa .……………………………………………………………………………………....... 

E. twardolistne trawy, akacje, baobaby  

     strefa .……………………………………………………………………………………....... 

 

 

 



Zadanie 13. (0 – 2 p.) 

 

Na podstawie opisu rozpoznaj formy ukształtowania dna oceanicznego. 

 

A. Część dna oceanicznego położona na głębokości do 3 000 m, silnie nachylona, w wielu   

     miejscach rozcięta podmorskimi dolinami. 

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

B. Podwodne przedłużenie kontynentu o bardzo małym nachyleniu, sięgające do głębokości   

     200 m. 

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

C. Rozległe obniżenia dna oceanicznego na głębokości od 3 000 m do 6 000 m,                                    

     o urozmaiconej rzeźbie powierzchni (faliste i płaskie równiny, pagórki, wyniesienia). 

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

D. Wielkie wyniesienia ponad dno oceaniczne, o stromych stokach, osiągające 2 000 km   

      szerokości; w ich środkowej części znajduje się ryft oceaniczny.  

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

E. Silnie wydłużone, wąskie obniżenie dna oceanicznego, którego głębokość przekracza   

     przeważnie 5 000 m, a zbocza są strome.  

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

 

Zadanie 14. (0 – 1 p.) 

 

Zaznacz czynnik, który nie wywołuje procesu wietrzenia: 

 

A. dobowe zmiany temperatury powietrza 

B. działanie lodu w szczelinach skalnych 

C. działanie wody i rozpuszczonych w niej związków chemicznych 

D. mechaniczne oddziaływanie na skały korzeni roślin 

E. oddziaływanie ciepła pochodzącego z wnętrza Ziemi  

 

Zadanie 15. (0 – 2 p.) 

 

Wymień cztery czynniki kształtujące rozkład temperatur powietrza na kuli ziemskiej. 

 

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

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

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

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

 



Zadanie 16. (0 – 2 p.) 

 

Poniższe terminy dotyczą typów pustyń, które wyróżniono ze względu na rodzaj materiału 

budującego podłoże. Podaj polskie nazwy tych typów pustyń. 

 

A.  Erg  - pustynia …………………………………………………………. 

B. Hamada - pustynia …………………………………………………………. 

C. Serir - pustynia …………………………………………………………. 

D. Takyr, playa - pustynia …………………………………………………………. 

 

Zadanie 17. (0 – 3 p.) 

 

Na schematycznym rysunku przedstawiającym bieg środkowy rzeki wykonaj następujące 

polecenia: 

 

A. w prostokąt wpisz nazwę odcinka rzeki znajdującego się pomiędzy punktami X i Y 

B. nazwij formę rzeźby oznaczoną literą Z, nazwę wpisz obok litery Z 

C. w kwadratach umieszczonych na brzegach koryta rzeki wpisz literę P dla oznaczenia   

     brzegu prawego i literę L dla oznaczenia brzegu lewego 

D. spośród dwóch linii narysowanych w korycie rzeki wybierz tę, która prawidłowo pokazuje  

     przebieg nurtu 

     w trójkąt znajdujący się obok linii prawidłowo pokazującej przebieg nurtu wpisz literę D,      

     a w trójkąt znajdujący się obok linii błędnie pokazującej przebieg nurtu literę B 

E. w kołach obok strzałek wpisz literę E dla oznaczenia brzegu kształtowanego przez erozję  

     i literę A dla oznaczenia brzegu kształtowanego przez akumulację 

 



Zadanie 18. (0 – 2 p.) 

 

W poniższych zestawach terminów i określeń wykreśl te terminy i określenia, które nie mają 

żadnego związku z warunkami i przebiegiem procesów krasowych oraz formami krasowymi:  

 

A. andezyt, draperie stalaktytowe, ponor, stalagnat   

B. dolomit, firn, polje, woda opadowa zawierająca dwutlenek węgla 

C. jaskinia, sandry, stalagmit, wytrącanie się węglanu wapnia 

D. oz, mogoty, wapień, wywierzysko 

 

Zadanie 19. (0 – 4 p.) 

 

Uzupełnij schematy w taki sposób, żeby prawidłowo przedstawiały proces powstawania form 

rzeźby w układzie rodzaj wybrzeża – czynnik rzeźbotwórczy → proces rzeźbotwórczy → 

forma rzeźby. Zastosuj niżej wymienione terminy: 

 

działalność budująca, działalność niszcząca, fale morskie, prądy przybrzeżne, wybrzeże 

niskie, wybrzeże wysokie.  

  

Uwaga! Niektóre terminy należy zastosować więcej niż jeden raz. 

 

 

 

Zadanie 20. (0 – 1 p.) 

 

Granica wieloletniego śniegu w poszczególnych częściach świata przebiega na różnych 

wysokościach nad poziomem morza. Uzupełnij zdania wpisując przedziały szerokości 

geograficznej północnej wybrane spośród wymienionych: 

 

A.  między   0° ф N a 10° ф N   F.  między 50° ф N a 60° ф N 

B.  między 10° ф N a 20° ф N  G.  między 60° ф N a 70° ф N 

C.  między 20° ф N a 30° ф N  H.  między 70° ф N a 80° ф N 



D.  między 30° ф N a 40° ф N  I.  między 80° ф N a 90° ф N 

E.  między 40° ф N a 50° ф N     

 

a) Obszary o najniższej średniej wysokości bezwzględnej występowania granicy   

    wieloletniego śniegu są położone między ………………… ф N a ………………… ф N. 

b) Obszary o najwyższej średniej wysokości bezwzględnej występowania granicy   

    wieloletniego śniegu są położone między ………………… ф N a ………………… ф N. 

 

Zadanie 21. (0 – 2 p.) 

 

Schematyczny rysunek przedstawia powstawanie jednego z rodzajów wiatrów okresowo 

zmiennych.  

 

A. Uzupełnij rysunek wpisując w odpowiedni kwadrat:  

     - literę N oznaczającą niż baryczny 

     - literę W oznaczającą wyż baryczny. 

     Za pomocą strzałki zaznacz kierunek wiania wiatru. 

 

B. Pod rysunkiem wpisz nazwę wiatru.    

 

 

 

 

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

 

 

 

 



Zadanie 22. (0 – 1 p.) 

 

Poniższe klimatogramy przedstawiają typy klimatów strefy zwrotnikowej: 

 

A. wilgotny                                    ……………………………………………………………… 

B. wilgotny odmiana monsunowa ……………………………………………………………… 

C. wybitnie suchy                          ……………………………………………………………… 

Przyporządkuj odpowiedni klimatogram (a, b, c) do typu klimatu (A, B, C). 

                        

 Na podstawie danych: Mizerski W., Żukowski J., 2008. Tablice geograficzne. Grupa Wyd. Adamantan s.c., Warszawa.   

                       

Zadanie 23. (0 – 2 p.) 

 

Zaznacz zdania, które prawidłowo opisują warunki występowania, cechy i znaczenie wód 

artezyjskich. 

 

A. Warstwy skalne nieprzepuszczalne i przepuszczalne są ułożone naprzemianlegle. 

B. Warstwy skalne tworzą nieckę. 

C. Wody artezyjskie nie mają znaczenia dla zaopatrzenia ludności w wodę. 

D. Po przewierceniu warstwy nieprzepuszczalnej wody artezyjskie mogą samoczynnie   

     wypływać na powierzchnię terenu. 

E. W centralnej części basenu artezyjskiego wody podziemne znajdują się pod ciśnieniem. 

F. W strefie zasilania basenów artezyjskich występują warstwy skalne nieprzepuszczalne.  

 

 

 

 

 



Zadanie 24. (0 – 3 p.) 

 

Uzupełnij tabelę. 

 

Nazwa prądu morskiego 
Rodzaj prądu morskiego 

(ciepły/zimny) 
Nazwa oceanu 

A. Prąd Kalifornijski 
 

……………………………... 

 

……………………………... 

B. Prąd Kanaryjski 
 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

C. Prąd Oja Siwo 
 

……………………………... 

 

…………………………….. 

D. Prąd Zachodnioaustralijski 
 

……………………………... 

 

…………………………….. 

E. Prąd Zatokowy 
 

……………………………... 

 

…………………………….. 

 

Zadanie 25. (0 – 2 p.) 

 

Na podstawie charakterystyki poziomów glebowych i opisu obszarów występowania 

rozpoznaj typy gleb. 

 

A. Poziom próchniczny osiąga znaczną grubość. Poziom wymywania jest słabo 

     wykształcony. Tlenki i wodorotlenki żelaza nadają tym glebom charakterystyczną barwę.   

     Gleby te występują na obszarach porośniętych lasami liściastymi i mieszanymi w strefie   

     klimatów umiarkowanych. Są średnio żyzne.  

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

B. Poziom próchniczny jest bardzo dobrze wykształcony. Gleby te występują na obszarach   

     porośniętych roślinnością trawiastą w strefie klimatów umiarkowanych. Należą do jednych   

     z najżyźniejszych na świecie.    

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

C. Poziom próchniczny osiąga dużą grubość. Gleby te występują na obszarach zbudowanych   

     m. in. z wapieni. Są żyzne, ale trudne w uprawie.            

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

 

 



Miejsce na obliczenia i notatki 
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