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Miło nam, że bierzesz udział w pierwszym etapie tegorocznego, już XXXI 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   
13.11.2007 r.

Zad. 1. Geografia jest jedną z najstarszych nauk. Współcześnie tworzy system nauk 
o powłoce ziemskiej. Rozwiąż krzyżówkę wpisując w odpowiednie miejsca nazwy nauk geograficznych i nauk pokrewnych geografii. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła. 
					6 pkt
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Hasło - ........................... oznacza ..............................................................................................................
.......................................................
Znaczenie haseł:
nauka o naturze i ruchach ciał niebieskich, tą dziedziną zajmował się M. Kopernik,
nauka o klimacie,
nauka o wodach na Ziemi w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym,
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym (o masie, przyciąganiu, magnetyzmie, ...)
nauka zajmująca się zjawiskami w atmosferze, pogodą.

Zad.2. Skala mapy to stosunek odległości na mapie do odpowiadającej jej odległości 
w terenie. Przedstaw na trzy sposoby zapis skali mapy, na której rzeka o długości 25 km ma 5 cm.  											3 pkt
Zapis skali
Nazwa postaci skali













Zad.3. Zastanów się nad prawdziwością poniższych stwierdzeń i dopisz „TAK” przy zdaniach prawdziwych, a NIE przy zdaniach fałszywych.				5 pkt
Południki przecinają się z równoleżnikami pod kątem prostym na każdej siatce kartograficznej.  								    -...........
	Wprowadzany w krajach europejskich czas letni to czas urzędowy.  	    -...........
Ziemia jest czwartą od Słońca planetą w Układzie Słonecznym. 		    -...........
Gdy w Ameryce Płn. kończy się dzień, to w Ameryce Płd. zaczyna się noc. - ...........
22 grudnia na szerokości 63° N dzień trwa dłużej niż na szerokości 41°N.    - ...........

Zad.4. Przyjmując, że w punkcie C (25°N, 90°E) jest godzina 13.40 czasu miejscowego oblicz, która godzina czasu miejscowego jest w punkcie D (25°S, 150°E). 		3 pkt
	..........................................................
..........................................................
..........................................................
Zad.5. W pierwszy dzień jesieni słońce w Gdańsku górowało na wysokości 36° nad horyzontem, po południowej stronie nieba.						3 pkt
Wyznacz szerokość geograficzną Gdańska 	 ..................................................................
	Czy w  Twojej miejscowości słońce wtedy górowało wyżej czy niżej niż w Gdańsku.
..........................................................................................................................................
Zad.6. Uporządkuj podane nazwy geograficzne według kontynentów i kategorii wpisując je odpowiednio do tabeli. W każdej komórce tabeli może znaleźć się tylko jedna nazwa. Wszystkie nazwy powinny być wykorzystane.				6 pkt
kontynent
kraina geogr.
szczyt
górski
półwysep
rzeka
jezioro
Afryka
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Nazwy do uporządkowania: Ahaggar, Andy, Apeniński, Arabski, Bandeira, Bajkał, Dunaj, Eyre, G.Kościuszki, Harz, Jork, Jukon, Labrador, Lhotse, Matterhorn, Mekong, Murray, 
McKinley, Niger, Niz. Zatokowa, Niz. Nullarbor, Onega, Ontario, Orinoko, Ruwenzori, Somalijski, Tanganika, Titicaca, Tybet.

Zad.7. Rozpoznaj na podstawie opisu i nazwij formacje roślinne: 			5 pkt
Np.: Bagienne 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.  -  .......................................
	Lasy iglaste strefy umiarkowanej chłodnej zajmujące ogromne przestrzenie w Rosji 
i Kanadzie. - ......................................


Zad.8. Rysunek przedstawia sytuację spotykaną np. w Alpach. Temperatura wilgotnego powietrza, które wznosi się na stoku dowietrznym zmienia się o 0,6°C na 100 m,               a powietrza suchego na stoku zawietrznym o 1°C na 100 m. Wykonaj polecenia. 	6 pkt
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	Jak nazywa się ten wiatr              w Alpach?

            ...................................................
	Jak nazywa się podobny wiatr     w Tatrach?

            ...................................................
       




	Oblicz temperaturę powietrza na szczycie na wysokości 4000 m, jeśli w punkcie A (na wysokości 1200 m n.p.m.) wynosiła  0°C.

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Odp. .................................................................................................................................
	Oblicz temperaturę powietrza w punkcie B (2400 m n.p.m.), po przejściu przez góry    z punktu A.

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Odp. .................................................................................................................................

Zad.9. Rozpoznaj na podstawie opisu i nazwij typy genetyczne przedstawionych jezior. 
3 pkt


geneza
przykład jeziora
typ
a.
Wskutek ruchów skorupy ziemskiej powstały zapadliska i rowy.
Tanganika

b.
Wynik odcięcia odpływu wód mierzejami zatok.
Sarbsko

c.
Pozostałość po dawnym morzu lub oceanie, które zmieniły zasięg.
Aralskie



Zad.10. Wyjaśnij krótko, na czym polegają różnice między:				2 pkt
	magmą a lawą - ..............................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

	monsunem a bryzą - .......................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................



Dziękujemy za pracę. 




