WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
GEOGRAFIA
Informacje dla ucznia
1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz
swój kod ustalony przez komisję.
2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 12 stron i brudnopis.
3. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Zadań jest 20.
Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania
zgodnie z poleceniami.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Nie używaj
korektora.
5. Jeśli w zadaniach zamkniętych podane są np. cztery
odpowiedzi: A, B, C, D, to wybraną odpowiedź zaznacz
znakiem „X” bezpośrednio na arkuszu.
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem
i zaznacz inną odpowiedź znakiem „X”.
7. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
8. Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać
z miejsca opatrzonego napisem Brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
9. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z kalkulatora
prostego, linijki, kolorowych kredek.

KOD UCZNIA

Etap: wojewódzki

Czas pracy:
90 minut

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA
Zadanie nr
Liczba punktów
możliwych
do zdobycia
Liczba punktów
uzyskanych
przez uczestnika
konkursu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Razem

4

2

4

2

2

2

4

2

4

4

2

3

3

4

5

3

2

4

2

2

60

Liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 54
Podpisy członków komisji :
1. Przewodniczący – ………………………………………………
2. Członek komisji sprawdzający pracę – …………………………
3. Członek komisji weryfikujący pracę – …………………………
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Materiał źródłowy do zadań 1-3.

Rysunek poziomicowy obszaru, na którym powstał Zbiornik Czorsztyński. Stan sprzed 1997 roku.
źródło: opracowanie własne

Zapora i fragment Zbiornika Czorsztyńskiego. Stan po 1997 roku.
źródło: http://www.niedzicazamek.pl/
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Zad. 1. (4 p.)
Zbiornik Czorsztyński powstał w 1997 roku, w celu wykorzystania energetycznego potencjału
wody oraz po to, by obniżać potencjalne fale powodziowe i zwiększać przepływy minimalne
rzeki oznaczonej na rysunku poziomicowym literą A.
a. Podaj nazwę tej rzeki.
………………………………………..
b. Na podstawie rysunku poziomicowego oblicz rzeczywistą długość zapory Zbiornika
Czorsztyńskiego. Wynik podaj z dokładnością do 1 m.
Obliczenia:

Długość zapory: .......................... m
c. Zaznacz na rysunku poziomicowym pogrubioną linią maksymalny zasięg gotowego
Zbiornika Czorsztyńskiego. Uwzględnij w tym celu wysokość bezwzględną korony
zapory.
d. Oblicz największą głębokość Zbiornika Czorsztyńskiego.
Wysokość bezwzględna korony zapory: .........................m n.p.m.
Maksymalna głębokość Zbiornika Czorsztyńskiego: .......................m
Zad. 2. (2 p.)
Na podstawie rysunku poziomicowego, zdjęcia i własnej wiedzy,
a. Rozpoznaj miejscowość, w której znajduje się widoczny na zdjęciu zamek. Obiekt ten
zaznaczono literą B.
Zamek w ..............................................................................
b. Określ kierunki świata, jakie wskazują strzałki na zdjęciu.
Kierunek I: ............ Kierunek II ............. Kierunek III: ............ Kierunek IV: ............
Zad. 3. (4 p.)
Na podstawie rysunku poziomicowego narysuj profil terenu na linii od Zamku w Czorsztynie
do Zamku w Niedzicy. Dobierz odpowiednie skale i opisz wykres.
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Zad. 4. (2 p.)
Oceń prawdziwość każdej informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.
Lp.

Prawda Fałsz

Informacja

Eco-flooding polega na przywróceniu jak najbardziej naturalnego
funkcjonowania systemu rzecznego poprzez zwiększanie powierzchni
lasów i mokradeł kosztem udziału powierzchni nieprzepuszczalnych.
2. Diagnoza stanu osłony przeciwpowodziowej Polski wypada korzystnie.
Najwyższą i jednocześnie najdłuższą zaporą wodną w Polsce jest Solina
3.
na Wiśle.
Zgodnie ze standardami FAO i WMO Polska jest krajem, w którym
okresowo pojawiają się niedostatki uwilgotnienia (krótkie sezonowe
4.
niedobory wody) i stale pogłębia się deficyt wód nadających się do
wykorzystania.
1.

Zad. 5. (2 p.)
Pewien gimnazjalista kupił dwie mapy: mapę Beskidu Żywieckiego w skali 1:30 000
i mapę Beskidów Zachodnich w skali 1:300 000. Następnie przeanalizował ich treść
geograficzną i stwierdził, że:
a.

Za pomocą mapy Beskidów Zachodnich w skali 1:300 000 można zlokalizować
następujące obiekty (zaznacz je za pomocą znaku X w odpowiednich kratkach):

A. schroniska i szlaki turystyczne
B. różne rodzaje dróg (np. krajowe,
wojewódzkie) oraz linie kolejowe




C. wyciągi narciarskie
D. wyłącznie miejscowości, bez
dzielnic i osiedli




b. Arkusze obu map mają jednakowe wymiary 50x80 cm, jednak Mapa Beskidu
Żywieckiego w skali 1: 30 000 obejmuje swym zasięgiem powierzchnię
(10-krotnie/100-krotnie/1000-krotnie) mniejszą niż mapa Beskidów Zachodnich
w skali 1:300 000.
Zad. 6. (2 p.)
Na wykresie przedstawiono zmiany długości dnia w ciągu roku w Bielsku-Białej i Gdańsku.
a. Rozpoznaj krzywe dopisując do cyfr odpowiednie miasta.
1 - ......................................
2 - ......................................

źródło: opracowanie własne
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b) Wybierz właściwe dokończenie zdania wstawiając X we właściwe kratki w tabeli.
Latem maksymalna różnica długości dnia w Polsce wynosi:



0,5 godziny



ponad 1 godzinę



co wynika z



ponad 2 godziny





ponad 3 godziny



rozciągłości południkowej Polski
wynoszącej 10o01’
rozciągłości równoleżnikowej
Polski wynoszącej 10o01’
rozciągłości południkowej Polski
wynoszącej 5o50’
rozciągłości równoleżnikowej
Polski wynoszącej 5o50’

Zad. 7. (4 p.)
Poniżej zamieszczono przekrój geologiczny Niziny Mazowieckiej (pionowe linie to
odwierty/studnie).

źródło: Geografia w Sprawdzianach z. 1, SOP, Toruń 2008
a) Dokończ zdania wstawiając X we właściwe kratki w tabeli.
1.

Wody podziemne Niziny
Mazowieckiej zaliczane są do:

Problemy z pozyskaniem wody
2. pitnej mogą wystąpić w:

 wód termalnych
 wód artezyjskich
 Łęczycy
 Łukowie

A. stopień geotermiczny jest niewielki
B. występują pod ciśnieniem hydrostatycznym

ponieważ

A. 
B. 

ponieważ

C. 
D. 

C. studnia nie sięga warstwy wodonośnej
D. dno studni znajduje się pod poziomem
wodonośnym

b) W Łowiczu wodę czerpie się ze studni o głębokości (25 m / 70 m / 90 m). Poziom ten
budują skały pochodzenia (organicznego /okruchowego/ chemicznego).
c) Widoczne na przekroju geologicznym piaski, żwiry i gliny są efektem pewnego wydarzenia
z przeszłości geologicznej Polski (plejstocen). Napisz jakie to wydarzenie.
Wydarzenie geologiczne: ......................................................................
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Zad. 8. (2 p.)
Na obszarze Polski znajdują się 23 parki narodowe.
a. Niektóre z nich uznano za Światowe Rezerwaty Biosfery UNESCO. Są to parki
oznaczone na mapie literami:
 A, B, C

 B, C, D

 C, D, E

b. Województwa, w których obecnie nie ma parków narodowych, oznaczono na mapie
cyframi:
 1, 3, 4

 2, 3, 5

 3, 4, 6

Zad. 9. (4 p.)
Pomimo działań chroniących przyrodę zdarzają się sytuacje niekorzystne dla człowieka, np.
zjawisko smogu. Uzupełnij schemat literami, tak aby przedstawiał kolejne etapy powstawania
smogu.

A. smog typu londyńskiego
B. spadek temperatury
C. podwyższone stężenie PM 10
D. wzrost tzw. „niskiej emisji”
E. duży udział gospodarstw
jednorodzinnych ogrzewanych
paliwami stałymi
F. podwyższone stężenie CO2
G. spadek prędkości wiatru
H. rozbudowanie się wyżu barycznego
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Zad. 10. (4 p.)
Roczna suma opadów (1971-2000)

Anomalia rocznej sumy opadów w 2015 r.
(100% = średnia roczna suma opadów)

źródło: http://www.imgw.pl/klimat

Przeanalizuj powyższe mapy i na ich podstawie uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz do tabeli
litery oznaczające regiony geograficzne, tak aby odpowiadała im charakterystyka opadów.
Region (litera)
Charakterystyka opadów
(1).............. (2).............. (3).............. (4)..............
Obszar ten leży w tzw. cieniu
opadowym.

NIE

NIE

TAK

NIE

W 2015 roku zanotowano tam o połowę
niższą sumę opadów od średniej
charakterystycznej dla tego regionu.

NIE

TAK

NIE

NIE

W 2015 roku zanotowano tam niższą
sumę opadów od średniej
charakterystycznej dla tego regionu.

TAK

TAK

TAK

NIE

Średnio w roku spada tam mniej niż 550
litrów wody na każdy m2.

NIE

NIE

TAK

NIE

Średnia roczna suma opadów jest tam
wyższa o około 100 mm od średniej
charakterystycznej dla obszaru Polski.

NIE

NIE

NIE

TAK

A. Pojezierze Kaszubskie
B. Pojezierze Gnieźnieńskie

C. Płaskowyż Głubczycki
D. Pojezierze Suwalskie
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Zad. 11. (2 p.)
3 sierpnia był jednym z najgorętszych dni 2015 roku. Temperatura w Katowicach
przekroczyła wtedy 30oC. Niestety, w ten prawie bezwietrzny dzień odnotowano znaczny
wzrost stężenia pewnego gazu cieplarnianego.
a) Podaj nazwę tego gazu: .....................................
b) Rozpoznaj warunki meteorologiczne panujące tego dnia w środkowej Europie. Wstaw znak
X przy odpowiedniej mapie rozkładu ciśnienia atmosferycznego.
mapa I 

mapa II 

W

N
N

N
W
W

W

N

W

W
W

N

W

W
źródło: http://www.wetterkontor.de
Zad. 12. (3 p.)
Po lekturze artykułu „Czekając na wielką wodę” wymień według wskazanego podziału cztery
konstrukcje hydrotechniczne będące elementami ochrony przeciwpowodziowej:
a. Konstrukcje ochrony czynnej
1........................................................ ……………………………….
2.........................................................................................................

b. Konstrukcje ochrony biernej
3 ........................................................………………………………
4 ........................................................................................................
c. Wskaż, wpisując znak X, czy aktualne prognozy wieloletnich zmian klimatu w naszej
części Europy wieszczą nam wzrost częstotliwości:
letnich opadów nawalnych,
zimowych obfitych opadów śniegu.
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Zad. 13. (3 p.)

źródło: www.oki.szczecin.rzgw.gov.pl/ (zmienione i uproszczone)
Na podstawie zamieszczonej powyżej mapy typów powodzi, wskazanej literatury i własnej
wiedzy uzupełnij tabelę. Skorzystaj z terminów znajdujących się poniżej tabeli.
Rzeki

Krainy geograficzne

Typy powodzi

Poj. Kujawskie
opadowe
Nogat
sztormowe
roztopowe
Rzeki: Soła; Odra; Noteć, Narew
Krainy geograficzne: Beskid Żywiecki; Niz. Podlaska; Niz. Szczecińska; Żuławy Wiślane
Typy powodzi: opadowe; sztormowe
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Zad. 14. (4 p.)
Na podstawie zamieszczonych poniżej materiałów źródłowych oraz własnej wiedzy stwórz
„portret” współczesnego polskiego emigranta.

źródło: na podstawie Rocznika Demograficznego 2016, GUS, Warszawa

Statystyczny dorosły polski emigrant:
płeć – ………………………………………………………………………………………..
wiek – ……………………………………………………………………………………….
pochodzenie – ………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………
preferowany kraj docelowy – ………………………………………………………………
2 przyczyny migracji – ……………………………………………………………………..
– …………………………………………………………………….
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Zad. 15. (5 p.)
a. Oblicz współczynnik przyrostu rzeczywistego (Wprz) w Polsce w 2014 roku.
Ludność Urodzenia
mln
38,5
375,2
Obliczenia:

Zgony
376,5

przyrost naturalny
saldo migracji
przyrost rzeczywisty
współczynnik Wprz

Emigranci
tys.
28,1

Imigranci
12,3

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

b. Na podstawie poniższego wykresu uzupełnij zdania, skreślając błędne stwierdzenia.

źródło: Eurostat
W 2014 roku współczynnik przyrostu rzeczywistego w Polsce był (wyższy/niższy) od wartości
tego wskaźnika charakterystycznej dla całej Unii Europejskiej. Niższy współczynnik
przyrostu rzeczywistego odnotowano wtedy w (7/9/11) krajach, a wyższy w (16/18/19)
krajach.
Zad. 16. (3 p.)
Uzupełnij poprawnie tekst, skreślając błędne stwierdzenia.
W trakcie przemian gospodarczych w Polsce po 1989 roku, poprawę funkcjonowania
przemysłu wydobywczego i hutniczego osiągnięto dzięki (rewitalizacji/restrukturyzacji),
polegającej m. in. na zmianie struktury własnościowej zakładów przemysłowych. Znaczna
liczba przedsiębiorstw została
(sprywatyzowana/upaństwowiona), dzięki czemu
(zwiększono/zmniejszono) koszty ich funkcjonowania. Wydobycie węgla kamiennego zostało
(zmniejszone/zwiększone), zaś liczba kopalń (zmalała/ wzrosła).
Zad. 17. (2 p.)
Rozpoznaj miasta Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego i dopisz ich nazwy.
a. Perła Górnego Śląska z dawną rezydencją książąt Hochberg von Pless. - ………………..
b. Miasto z Hutą Katowice - ………………………….
c. Znajduje się tam fabryka Opla - ……………………………..
d. Najludniejsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego - ……………………………
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Zad. 18. (4 p.)
Wybierz właściwe dokończenie zdania oraz uzasadnienie wstawiając X we właściwe kratki
w tabeli. Polskie rolnictwo charakteryzuje się:
1.

 korzystnymi
 niekorzystnymi

warunkami glebowymi, ponieważ

A. 

2.

 małą
 dużą

wielkością gospodarstw, ponieważ

3.

 niższą
 wyższą

ekologiczną jakością produktów rolnych w porównaniu
do wysoko rozwiniętych państw Unii Europejskiej,
ponieważ

E. 

4.

 niższymi
 wyższymi

kosztami pracy w porównaniu do wysoko rozwiniętych
państw Unii Europejskiej, ponieważ

G. 

B. 
C. 
D. 

F. 

H. 

A. przeważają czarnoziemy, rędziny i mady rzeczne
B. przeważają gleby bielicowe, brunatne i płowe
C. średnia wielkość gospodarstwa nie przekracza 10 ha
D. średnia wielkość gospodarstwa przekracza 10 ha
E. rolnicy stosują mniej nawozów i środków ochrony roślin
F. większość gospodarstw to gospodarstwa ekologiczne
G. na obszarze Polski występuje wielkie rozdrobnienie gospodarstw rolnych
H. w Polsce są niższe stawki godzinowe wynagradzania pracowników sezonowych
Zad. 19. (2 p.)
Oceń prawdziwość każdej informacji dotyczącej transportu w Polsce. Wpisz znak
X w odpowiednie komórki tabeli.
Lp.

Informacja

Prawda Fałsz

1. Gotowa autostrada A2 połączy północ z południem Polski.
2.

Importowany gaz ziemny przesyłany jest do Polski gazociągiem
jamalskim.

3. Rafineria w Płocku przetwarza ropę dostarczaną drogą morską.
4. Wisła jest żeglowna od portu w Kędzierzynie-Koźlu.
Zad. 20. (2 p.)
Podanym atrakcjom turystycznym woj. śląskiego, dopisz nazwy miast, w których się one
znajdują.
1. Muzeum Zapałek i najstarsza w Polsce fabryka zapałek - ..............................................
2. Dom Tkacza, Muzeum Techniki i Włókiennictwa - ..............................................
3. Kopalnia Guido - ..............................................
4. Planetarium Śląskie - ..............................................
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