Konkurs geograficzny II etap - model odpowiedzi i schemat oceniania
85% z 60 pkt = 51 pkt
Uwaga: Nie przyznajemy 0,5 pkt
Nr
pytania
1

Przewidywana odpowiedź

Pkt

Kryteria zaliczenia

a. południki od lewej: 140º, 180º, 150º
b. szer. 21°S; dł. 175°W

0–2

1p. za opis południków
1 p. za pełny zapis współrzędnych

2

ze skali 1cm – 750 km
2,5 x 750 = 1875 km
z zależności 1° ~ 111,2 km
17 x 111,2 = 1890,4 km

0–2

1p. za poprawną metodę
1p. za poprawny wynik

3

W punkcie R (150°W)
19+150=169; 169° ~ 11h 16min
10:00 – 11:16 = 22:44 (poprz. dnia)

0–3

1p. 22:44
1p. 20 stycznia
1p. lato

Fidżi, -, Port Vila
-, Vaiaku
W-y Salomona, - , Apia
1cm – 750 km
1cm² – 562500 km²
270500 : 562500 = 0,48 cm²
a. koralowe
b. globalne ocieplenie, podnoszenie
poziomu wód
c. burze, sztormy, powodzie, tsunami,
d. np.: topnienie polarnych lodowców
podnosi poziom wód zagrażając
wyspom
A, D

0–5

1p. za każde poprawne uzupełnienie i
zaznaczenie na mapie łącznie

0–2
0–4

1p. za skalę polową
1p. za poprawną metodę i wynik z
jednostką
1p. za każdy podpunkt

0–2

1p. za każdy poprawny wybór

8

a. wody terytorialne
b. morskie wody wewnętrzne
c. wyłączna strefa ekonomiczna

0–2

0p. za 1 odpowiedź lub brak
1p. za 2 odpowiedzi
2p. za 3 odpowiedzi

9

a. Środkowy Wschód
b. 1) Zatoka Karaibska
2) Afryka Zachodnia
c. Europa Zach. i Ameryka Płn.
d. Środkowego Wschodu
e. Środk. Wschodu, Indonezji, Chin
a. Francja
b. duża amplituda pływów
c. 10 MW
a. …. Kiloński
…Bornholm …Danii
b. (Sund, Wielki Bełt, Mały Bełt),
Kattegat i Skagerrak

0–5

1p. za każdy podpunkt

0–3

1p. za każdy podpunkt

0-5

1p. za nazwę kanału
1p. za Bornholm + …Danii
1p. za 1 nazwę z nawiasu i 2 pozostałe
1p. za poprawną kolejność cieśnin
1p. za zaznaczenie trasy na mapie

4

5
6

7

10
11

A.
B.
C.
D.

12

13
14

15

np.: woda pitna – odsalanie ,
sól – odparowanie,
żelazo, tytan – zbieranie, trałowanie dna,
metale – wypompowanie szlamu,
złoto, srebro – elektroliza
ropa naft., … – wydobycie spod dna
1.Nowa Zelandia
2.Sumatra
3.Kuba
a. zimą
b. zamarzają wody Zat. Botnickiej
c. wody M. Norweskiego nie
zamarzają/ciepły Prąd
Północnoatlantycki (Golfsztrom)
a. największe – Chiny,
na 1 mieszk. – Norwegia,
udział – …Chiny,
b. pierwsze – Chiny ,
drugie – Peru,
utracił trzecie – Japonia
zajął trzecie – USA
c. np.: przy prawie 20-krotnie większych
połowach niż Polska, Indie mają ponad
30-krotnie więcej ludności

16

0–3

1p. za każdy przykład

0–3

1p. za każdy poprawny podpis

0–3

1p. za każdy podpunkt

0–3

1p. za każdy podpunkt

0–5

1p. rodzaj wykresu (słupkowy)
1p. dopasowanie skali wykresu
1p. narysowanie i opisanie osi wykresu
1p. poprawny wybór 5 krajów
1p. uporządkowanie danych wg
wartości

0p. brak lub
1p. jedno następstwo, np.: 2-4-3-1
2p. za dwa następstwa, np.: 1-4-2-3
3p. za poprawną kolejność: 4-2-3-1
0p. za brak lub 1 odpowiedź poprawną
1p. za dwie odpowiedzi
2p. za trzy odpowiedzi
1p. za każde dwie poprawne oceny

17

Od góry kolejno: 4, 2, 3, 1

0–3

18

a, b, e

0–2

19

a. T
b. N
c. N
d. N
e. N
f. T

0–3

