
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII (d. GIMNAZJUM) 

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

Stopień wojewódzki, 2018/2019 

UWAGA: W całym arkuszu nie przewiduje się przyznawania po 0,5 pkt. 

90% z 60 pkt = 54 pkt  

Nr 

zad. 
Przewidywana odpowiedź 

Licz. 

pkt. 
Kryteria zaliczenia 

1. 

a.pasmo górskie: Karkonosze 

   szczyt: Śnieżka 

b.Karpacz 

0-3 Za każde uzupełnienie - 1 p. 

2. 

Rumowisko skalne powstało w wyniku 

rozkruszenia podłoża skalnego przez lód. Woda 

przedostająca się do pęknięć i szczelin zwiększała 

przy zamarzaniu swoją objętość i rozrywała skałę 

na coraz mniejsze kawałki. Jest to efekt wietrzenia 

fizycznego mrozowego ( zamrozu, kongelacji) 

0-2 

Za podanie poprawnej genezy 

rumowiska – 1 p 

 

Za podanie genezy rumowiska i 

nazwę procesu – 2 p. 

3. 

a. NE 

b. wschodniej, lewej 

c. 1260  (1250 – 1270) 

0-3 Za każde uzupełnienie - 1 p. 

4. 

a.subalpejskiego,  

b.1250-1450,  

c.krzewiasta, niskopienna sosna,  

d.torfowiska,  

0-4 Za każdy podpunkt - 1 p. 

5. 
a.C - Studnični Hora  

b.morze mgieł,    C 
0-2 Za każde poprawne zdanie – 1 p. 

6. 

odległość na mapie 7,2 cm 

szerokość geograficzna   φ = 50
o
45' N 

nazwa schroniska: Strzecha Akademicka 

0-3 

Za poprawne obliczenie odległości 

na mapie – 1 p. 

Za poprawne odczytanie szerokości 

geograficznej – 1 p. 

Za podanie nazwy schroniska – 1 p. 

7. 

a.1. B. Hańcza, rynnowe 

   2. D. Wielki Staw Polski, cyrkowe 

   3. E. Jez. Solińskie, antropogeniczne 

   4. A. Gardno, przybrzeżne 

b. A, D 

0-5 

a.Za poprawne uzupełnienie wiersza 

tabeli po 1 p. 

 

 

b.Za dwa zaznaczenia – 1 p.  

8. 

1. fałsz 

2. prawda 

3. prawda 

0-2 

Za poprawną ocenę:  

2 informacji – 1 p. 

3 informacji – 2 p. 

9. 

a. Niemcami, Dolina Dolnej Odry 

b. trzy,  

M. Północne (Rotterdam) z Bałtykiem (Kłajpeda 

0-2 Za każde poprawne zdanie – 1 p. 

10. 

a) bardziej 

b) dłuższy 

c) niższe 

d) większa 

0-3 

Za poprawną ocenę:  

2 informacji – 1 p. 

3 informacji – 2 p. 

4 informacji – 3 p. 

11. 

Gęstość sieci dróg: 

b) 

c) 

Gęstość linii kolejowych: 

a) 

d) 

0-2 

Za poprawne uzupełnienie legendy 

dotyczącej gęstości sieci dróg – 1 p. 

 

Za poprawne uzupełnienie gęstości 

linii kolejowych – 1 p. 



12. 

a.Roślina: ziemniaki 

Przykładowe przyczyny: 

1. zmiana nawyków żywieniowych Polaków 

(mniejsze spożywanie ziemniaków), 

2. wysokie ceny ziemniaków wpływające na 

wielkość ich spożycia, 

3. wysokie koszty produkcji ziemniaków, 

4. zmniejszenie chowu trzody chlewnej (ziemniaki 

stanowią element paszy), 

5. zmniejszenie areału upraw na słabszych glebach i 

przeznaczenie ich na inny rodzaj działalności rol. 

b.Roślina: kukurydza 

Przykładowa przyczyna: 

Wzrost sztuk drobiu, dla którego kukurydza jest 

ważnym elementem paszowym 

0-3 

a.Za poprawne podanie rośliny i 

jednej przyczyny – 1 p. 

Za poprawne podanie rośliny i 

dwóch przyczyn – 2 p. 

 

 

 

 

 

 

b.Za poprawne podanie rośliny i 

przyczyny – 1 p. 

13. D 0-1 Za poprawne wskazanie – 1 p. 

14. 

a.Wśród krajów europejskich zwiększyła się 

popularność m. in. W. Brytanii, Holandii i Irlandii, 

jako kierunków migracji Polaków. 

Polacy w mniejszym stopniu migrują do krajów 

pozaeuropejskich (USA i Kanada) 

b.Przykładowe wydarzenia: 

1. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 

2. Podpisanie traktatu z Schengen (otwarcie granic) 

3. Otwarcie rynku pracy dla Polaków w krajach tzw. 

starej Unii Europejskiej 

0-4 

a.Za każdą popr. zmianę – 1 p. 

 

 

 

b.Za każde popr. wydarzenie – 1 p. 

 

15. C.dezurbanizacja 0-1 Za popr. dokończenie zdania – 1 p. 

16. 

a.Pn = -7 685,4 (-0,2‰) 

b.Sm = 1505 

c.Prz = - 6 180,4  

d.zmniejszyła się o 6 180,4 osób 

0-4 Za każdy popr. podpunkt – 1 p. 

17. 

1. B                   

2. D 

3. C 

4. A 

0-3 

Za poprawną ocenę:  

2 informacji – 1 p. 

3 informacji – 2 p. 

4 informacji – 3 p. 

18. 

Przykładowa odpowiedź: 

największe stężenia pyłu PM10 występują, gdy 

minimum dobowe temperatury jest niższe od 0°C, a 

prędkość wiatru nie przekracza 1 m/s 

0-2 

Za jedną obserwację – 1 p. 

 

Za sformułowanie poprawnej pełnej 

prawidłowości – 2 p. 

19. a. 30          b. 15           c. 60%              d. większe 0-4 Za każdą poprawną odpowiedź 1 p. 

20. 

1. prawda 

2. prawda 

3. fałsz 

0-2 

Za poprawną ocenę:  

2 informacji – 1 p. 

3 informacji – 2 p. 

21. 

4. Kozienice, w. kamienny 

5. Ostrołęka, w. kamienny 

6. Dolna Odra, w. kamienny 

9. Turów, w. brunatny 

12. Włocławek, przepływowa 

13. Niedzica, szczytowo-pompowa 

14. Porąbka-Żar, szczytowo-pompowa 

10. Margonin 

0-5 
Za każde poprawnie uzupełnione 3 

oczka tabeli – 1p. 

 


