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Miło nam, że zdecydowałeś się wziąć udział w pierwszym etapie tegorocznego, już trzydziestego drugiego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Przed Tobą etap składający się z 9 zadań, które pozwolą na sprawdzenie wiadomości i umiejętności dotyczących geografii fizycznej świata oraz na  wyłonienie uczestników drugiego etapu. Życzymy jak najlepszego wyniku.                                                        															Autorzy




Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik   
28 listopada 2008 r.
Zad.1. W naszej konkursowej podróży dookoła świata w tym roku zmierzamy do Ameryki Południowej. Zanim wyruszymy, krótka powtórka z geografii. Podkreśl poprawne dokończenia zdań (po jednym spośród czterech podanych):			10 pkt
W dniu 22 czerwca Słońce świeci w zenicie na:
kole podbiegunowym, równiku, Zwrotniku Koziorożca,  Zwrotniku Raka.
Na półkuli południowej miesiącem letnim jest np.:
kwiecień, lipiec, styczeń, październik. 
	Przy przechodzeniu południka 180° z półkuli wschodniej na zachodnią:

cofamy zegarki o 12 godzin, tracimy 1 dzień, zyskujemy 1 dzień, zyskujemy 2 dni. 
	Jednym z następstw ruchu obrotowego Ziemi jest jej spłaszczenie:

przy obu biegunach, tylko przy biegunie N, przy równiku, tylko przy biegunie S. 
	Oś ziemska nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem:

0°,      23°27’,      66°33’,      90°.  
Pasaty na półkuli południowej to wiatry:
SE,   NW,   SW,   NE. 
Skala Beauforta służy do oznaczania:
siły trzęsienia ziemi, siły wybuchu wulkanu, prędkości  wiatru, spadku rzeki. 
	Zasoby wodne oceanu światowego stanowią około:	

1%,   2%,    53%,   97%     zasobów wodnych hydrosfery.
	Tsunami to fala związana z:

monsunami, pływami, sztormami, trzęsieniami ziemi.
Do skał magmowych głębinowych zalicza się: 
bazalt, gnejs, granit, marmur. 

Zad.2  Na mapie w skali 1: 40 000 000 przedstawiono Amazonkę i jej dorzecze.
Oblicz, jaką długość na tej mapie będzie miała Amazonka. Do obliczeń przyjmij długość rzeki w terenie 7100km. 
.................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	Odp. 	........................................................... 				3 pkt
Oblicz, jaką powierzchnię w terenie zajmuje dorzecze Amazonki, jeśli na mapie w tej skali zajmuje 45 cm2.
.................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	..................................................................................................................................
	Odp. 	........................................................... 				3 pkt
Zad.3. Do poniższych pytań dopisz właściwą odpowiedź  (TAK lub NIE).	5 pkt
Czy dwa różne punkty na Ziemi mogą mieć taką samą długość geograficzną?   	........
Czy w dwóch różnych punktach na Ziemi może być taki sam czas miejscowy? 	........
Czy dwa różne punkty na Ziemi mogą mieć taką samą szerokość geograficzną?	........
Czy w dwóch różnych punktach na Ziemi widać Gwiazdę Polarną na takiej samej wysokości nad horyzontem?								........
Czy dwa różne punkty na Ziemi mogą mieć taką samą szerokość i długość geograficzną?										........


Zad.4. Poniższa mapa konturowa przedstawia fragment powierzchni Ziemi. Wykonaj następujące polecenia:
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Określ dokładnie (w stopniach i minutach) współrzędne geograficzne Etny. 		4 pkt
Szerokość geograficzna 		..........° .........’........
Długość geograficzna		..........° .........’........
Uzupełnij zadanie: 									3 pkt
Cieśnina Mesyńska łączy ..................................................... z .............................................,   a oddziela .............................................. od ....................................................... .
Uzupełnij zdania nazwami lub symbolami kierunków głównych i pośrednich: 	3 pkt
Malta leży na ............................................... od Wysp Egadi. W-y Egadi położone są na  .................................. od wyspy Ustica, która leży na ...................... od Wysp Liparyjskich.
Zad.5. Wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza temperatura powietrza zmienia się 
o 0,6°C co 100 m. Oblicz jakiej temperatury można się spodziewać na najwyższym szczycie Ameryki Północnej – Mc Kinley 6 194m n.p.m., (do obliczeń przyjmij 6 200m n.p.m.), kiedy u podnóża góry na wysokości 1200 m n.p.m. jest  +12°C.					3 pkt
	.....................................................................................................
	.....................................................................................................
	.....................................................................................................
Zredukuj tę temperaturę do poziomu morza.							2 pkt
	....................................................................................................
	....................................................................................................

Zad.6. Rozpoznaj na podstawie opisu i nazwij formacje roślinne, jak w przykładzie:
Bagienne drzewiaste zarośla strefy gorącej, ubogie gatunkowo, z przewagą bambusa – dżungla
Nie ma tam lasów, grzyby bywają większe od drzew, najczęściej spotykanym drzewem jest brzoza karłowata, „lato” jest bardzo krótkie.  	-  ....................................................
Lasy są nieobecne, królują trawy bujnie rozwijające się wiosną. Zima jest mroźna, a lato bardzo gorące.   						-  ....................................................
Panuje półmrok, przez cały rok jest parno i gorąco. Z konarów bujnie rosnących drzew zwisają epifity.  						-  ....................................................
Niewielkie kępy roślinności rzadko wyrastają pośród wydm. W dzień temperatura dochodzi do 50°C, nocą czasem spada w okolice 0°C.  -  ....................................................
	Drzewa rosną rzadko, czasem wzdłuż rzek. W gorącym klimacie w porze deszczowej wyrastają bujnie trawy.   					- .....................................................

Zad.7 Wpisz  hasła w kratki poziomo i odczytaj rozwiązanie.			10 pkt











Wał żwirowy tworzony przez wody polodowcowe.











Pagórek zbudowany z piasków, mułów i iłów.

2









Może być jeziorna lub deflacyjna.
5










Piaszczysty prawie równinny stożek napływowy
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Jest budowana przed czołem lodowca.
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Rodzaj erozji przeważający w górnym biegu rzeki.
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Proces podcinania brzegów morskich.
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Erozja typowa przy źródłach i wodospadach.
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Osadzanie materiału.
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Zad. 8. Wpisz w tabelę jaki to jest obiekt i na który kontynencie lub oceanie jest położony
											10 pkt
Lp.
Nazwa geograficzna
Kategoria obiektu
Położenie
np.:
Alpy
góry
Europa
1
Seszele


2
Bajkał


3
Wielkie Wododziałowe


4
Mekong


5
Maracaibo



 Zad.9.  Podaj po jednym przykładzie typu genetycznego gleby, która:		4 pkt
Może występować w prawie wszystkich strefach klimatycznych.	- ............................
Jest typowa dla strefy równikowej. 					- ............................
Charakteryzuje się bardzo dużą zawartością wody. 			- ............................
Powstają na skałach wapiennych.					- ............................
Dziękujemy!

