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Miło nam, że bierzesz udział w pierwszym etapie tegorocznego, już trzydziestego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.          Przed Tobą etap składający się z 10 zadań, które pozwolą na sprawdzenie wiadomości i umiejętności dotyczących geografii fizycznej  oraz na  wyłonienie uczestników drugiego etapu. Życzymy jak najlepszego wyniku.    
                                                    				     Autorzy                                                            






Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik   
17.11.2006 r.
Zad. 1. Wśród podróżników, którzy wnieśli swój wkład w poznawanie świata było wielu Polaków.  Dopasuj poprawnie nazwiska podróżników (jedno pozostanie) do badanych przez nich obszarów (np.: G-6)							4 pkt
Jan Czerski				…..		
Ignacy Domeyko			…..		
	Eugeniusz Romer			…..	

Antoni Dobrowolski			…..	
	Paweł Edmund Strzelecki		…..
1. Andy (Chile), 2. Australia, 3. góry Syberii Wschodniej, 4. Antarktyda

Zad. 2. Przedstaw w trzech postaciach skalę wyrażającą zmniejszenie odległości na mapie trzysta tysięcy razy i nazwij te postacie skali.				3 pkt

zapis skali

nazwa 
a.
.................................................
-...…………
b.
.................................................
-……………
c.

-……………

Zad. 3. Akwen, który ma 144 km2 powierzchni, na mapie zajmuje  9 cm2. Oblicz skalę liczbową tej mapy, a obliczenia koniecznie zapisz.				4 pkt							
		...................................................................................
		...................................................................................
		...................................................................................
		...................................................................................
		..................................................................................
Odp. Mapa wykonana jest w skali  ............................................................... 
Zad. 4. Uzupełnij następujące zdania.						10 pkt
Wyobrażoną linię na sferze niebieskiej, przechodzącą przez zenit i Gwiazdę Polarną nazywa się  ....................................................... .
	Ziemia ma swoisty kształt nieregularnej bryły , którą nazwano .............................. .
	Kąt zawarty między płaszczyzną równika a promieniem kuli ziemskiej, przechodzącym przez punkt na powierzchni Ziemi nazywa się ...................................... 
Na wschodnich wybrzeżach kontynentów roczne sumy opadów są na ogół znacznie .................................... niż na wybrzeżach zachodnich.
W strefie podrównikowej występuje w ciągu roku wyraźny rytm w przebiegu opadów. Pora letnia jest okresem ........................., a okres kalendarzowej zimy jest ....................
	Wiatr typu halnego występujący także w Alpach nazywany jest tam .............................
	Era mezozoiczna dzieli się na trzy okresy: ................., ........................ i ....................... 
	Warstwa atmosfery, w której mieści się prawie cała para wodna i kształtuje się pogoda to .......................................... .
	Woda morska jest w ciągłym ruchu. Ruch wywołany przyciąganiem Ziemi, Księżyca   i Słońca oraz obrotem Ziemi nazywa się ............................... .

Trawiastą formacją roślinną w Ameryce Północnej jest .......................... .

Zad. 5. Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest wynikiem ścierania się procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Uzupełnij logicznie schemat dobierając określenia podane poniżej (jest ich więcej, nie wszystkie dotyczą tego schematu).     	3 pkt		
                                         C Z Y N N I K I         Z E W N Ę T R Z N E                                                                                                                                                          


UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI ZIEMI




			C Z Y N N I K I          W E W N Ę T R Z N E
Określenia do wyboru: erozja, generalizacja, kondensacja, osuwanie, ruch górotwórczy, ruch lądotwórczy, stepowienie, stratygrafia, wietrzenie, wulkanizm, .

Zad. 6. Przedstaw rysunkiem sytuację, w której dochodzi do zaćmienia Słońca. Opisz wyraźnie elementy rysunku.							3 pkt









Zad. 7. Uszereguj skale od największej do najmniejszej wpisując w odpowiedniej kolejności litery oznaczające skale 						3 pkt
A 	1 cm – 30 km
B  	1 : 100 000
C	1 mm – 50 m
D  	1 : 1 000 000
E 	1 cm – 5000 m

Odp: .....................................

Zad. 8. Na jakich morzach leżą następujące wyspy?				6 pkt
	a. W-y Alandzkie     		-................................................
	b. Dodekanez 		  	-................................................
	c. Antyle Holenderskie	-................................................
d. Baleary 			-................................................
e. Hajnan			-................................................	
f. Nowa Kaledonia		-................................................
Zad. 9. Pewnego słonecznego dnia w Irkucku nad J. Bajkał spotkali się mieszkańcy różnych miejsc na Ziemi:								9 pkt
Leńska nad Leną ( 61 o N)
Kalkuty  (22 o 27’ N)
Przylądka Czeluskin  (77 o 45’ N)
Mogadiszu  (2 o N )  
Emerald  (23 o 27’ S)
Rozmowa toczyła się na różne tematy geograficzne jak również astronomiczne. Oto najważniejsze stwierdzenie. Napisz,  mieszkaniec której części świata (A,B,C,D lub E)  je wypowiedział:
W drugiej połowie czerwca Słońce zachowuje się zupełnie inaczej niż w grudniu          i w momencie górowania jest widoczne po północnej stronie nieba  …………………..
U mnie 22.06. Słońce góruje na wysokości 35 o 42’ , a 12 godzin później dołuje na wysokości 11 o 12’  ………………..
Zauważyłem, że 25.03. i 19.09. w południe cień jest plamą pod stopami ……………….
 To ciekawe, bo ja nie rzucam cienia tylko w drugiej połowie czerwca ………………...
 Ja rzucam cień przez 8 miesięcy, ale za to najdłuższy z nas wszystkich ………………
Jeżeli wziąć nas wszystkich pod uwagę to cień rzucam przez cały rok, ale ani najdłuższy ani najkrótszy ………………..  .
22 grudnia Słońce góruje u mnie na wysokości 5 o 33’  a dzień trwa ok. 5 godzin ……………………
W czerwcu Słońce góruje u mnie najwyżej ………………
Natomiast u mnie Słońce  22.12. góruje na wysokości 90 o   ……………… .

Zad. 10. Jako dobry geograf znający mapę świata dopisz do podanych par akwenów nazwy cieśnin. 
Skorzystaj z podanych nazw cieśnin (jest o jedną więcej): Bassa, Cabota , Mona Passage, Ormuz, Otranto, Sund, Torresa. 

	M. Tasmana – Ocean Indyjski 	 …………………………………………

M. Arafura – M. Koralowe		…………………………………………
Zat. Św. Wawrzyńca – O. Atlantycki ………………………………………..
Zat. Perska – Zat. Omańska 		………………………………………...
	M. Adriatyckie – M. Jońskie 		…………………………………………
f.    M. Bałtyckie – M. Północne		...............................................................




