
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii 
 stopień rejonowy 2019/2020 

- model odpowiedzi i schemat oceniania 

Uwaga: przyznajemy tylko pełne liczby punktów 
Nr 

zad. 
Przewidywana odpowiedź Pkt. Kryteria zaliczenia 

1 Dwa z obiektów: Rezerwat Góra Choina, Lipa 

Siedmiu Braci, Kanciarski Buk  

0-1 1p. – za 2 poprawne wpisy 

2 Kolejno: 

1. Babi Kamień 

2. Zapora (1911-14)  

3. Osówka  

4. Kamień graniczny (XVIII w.)  

0-3 1p. – za 2 poprawne wpisy 

2p. – za 3 poprawne wpisy  

3p. – za 4 poprawne wpisy  

 

3 Rościszów – np. znajdują się tam miejsca 

noclegowe; jest oddalone od głównej drogi – 

spokój; przebiega tam szlak turystyczny; 

zabytkowy kościół 

Rzeczka – np. znajduje się tam wyciąg narciarski; 

w pobliżu szlak turystyczny; dużo miejsc 

noclegowych; zabytkowy kościół  

0-2 Uwaga:    

Oba wybory mogą być poprawne, ocenie podlega jakość 

i logika  uzasadnienia 

 

1p. – za wybór i 1 poprawne uzasadnienie 

2p. – za wybór i 2 poprawne uzasadnienia  

  

4 1 cm – 0,5 km; 2,7 cm – x km 

2,7 x 0,5 = 1,35 km 

Odp.: 1,35 km  

0-2 1p. – za poprawną metodę  

2p. – za poprawną metodę i poprawny wynik w km 

wynikający z obliczeń  

5 Diagram nr 2 

Uzasadnienie: np. mniejsze różnice temperatur, 

większe opady, odniesienie do pór roku (ciepła 

zima, ciepłe deszczowe lato 

0-2 1p. – za poprawny wybór 

1p. – za uzasadnienie 

6 Np. przymrozki w okresie wegetacji powodują 

straty w rolnictwie; zmiany temperatury 

przyczyniają się do powstania mgieł, które mogą 

powodować problemy z transportem  

0-2 1p. – za każdy poprawny argument 

7 Od góry kolejno:  

1. PPk,  

2. PPm,  

3. PPk,  

4. PPk 

0-4 1p. – za każde poprawne dokończenie  

8 Np.: Biebrzański, Narwiański, Drawieński, Ujście 

Warty  

0-1 1p. – za poprawne podanie nazw 2 parków narodowych  

9 Kolejno:  

1. Warta  – D,  

2. San     – G,  

3. Bug     – C,  

4. Nysa Łużycka – A  

0-4 1p. – za poprawne wypełnienie 2 wierszy 

2p. – za poprawne wypełnienie 3 wierszy 

3p. – za poprawne wypełnienie 4 wierszy 

 

1p. – za poprawnie wypełnioną kolumnę „nazwa rzeki”  

10 Np. zbiorniki retencyjne, regulacja rzek, naturalna 

retencja  

0-2 1p. – za podanie 1 sposobu 

2p. – za podanie 2 sposobów 

11 a. kujawsko – pomorskie  0-2 a. 1p. – za poprawne podanie nazwy woj.  

b. C 

Uzasadnienie: odniesienie do wykresu, inne 

poprawne uzasadnienia (np. uzasadniona 

eliminacja innych przyczyn 

b. 1p –za poprawny wybór i uzasadnienie  

12 Krajobraz nadmorski       – 2, 7 

Krajobraz nizinny            – 5  

Krajobraz wyżynny         – 3  

Krajobraz wysokogórski – 1, 4  

0-3 1p. – za 2 poprawnie uzupełnione kolumny     

2p. – za 3 poprawnie uzupełnione kolumny 

3p. – za 4 poprawnie uzupełnione kolumny 

 

13 a.Kolejno:  

1. prawda,  

2. fałsz,  

3. prawda,  

4. prawda,  

5. fałsz,  

6. fałsz 

0-4 a. 1p. – za 1-2 poprawne wpisy 

    2p. – za 3-4 poprawne wpisy 

    3p. – za 5-6 poprawnych wpisów  

b. Rosja, Federacja Rosyjska b. 1p. – za poprawną nazwę kraju 



14 a. Zaznaczone zdania: 1,3,4,7 

 

 

0-5 a. 1p. – za 2 poprawnie zaznaczone zdania  

    2p. – za 3 poprawnie zaznaczone zdania  

    3p. – za 4 poprawnie zaznaczone zdania  

b. B b. 1p. – za poprawną odpowiedź  

c. Np.: im wyższy stopień rozwoju tym dłuższy 

czas trwania życia / W krajach wysoko 

rozwiniętych średnia długość trwania życia jest 

większa 

c. 1p. – za poprawną prawidłowość  

 

15 a. Kolejno skreślone:  

śląskie, niższa, wielopolskie, lubuskie  

 

0-4 a. 1p. – za 2 poprawne skreślenia  

    2p. – za 3 poprawne skreślenia 

    3p. – za 4 poprawne skreślenia 

b. C b. 1p. – za poprawną odpowiedź 

16 Kolejno: D – B – A – C – E  0-2 1p. – za poprawną kolejność etapów przed 

restrukturyzacją 

1p. – za poprawną kolejność etapów po restrukturyzacji  

        lub 

1p. – za poprawne wpisanie pierwszego i ostatniego 

elementu ciągu  

17 a. Kolejno do wpisania:  

zwiększył się,  zmniejszył się,  powyżej 50%  

0-4 a. 1p. – za 2 poprawne wpisy  

    2p. – za 3 poprawne wpisy 

b. gryka, kukurydza b. 1p. – za poprawne podkreślenie 2 zbóż 

c. Np.: mąki (również produkty mączne), płatki, 

kasze  

 

c. 1p. – za poprawne podanie 3 produktów 

18 a. B  0-3 a. 1p. – za poprawną odpowiedź 

b. C b. 1p. – za poprawną odpowiedź 

c. Np. na terenach z większym udziałem łąk  

i pastwisk pogłowie bydła jest większe 

 

c. 1p. – za poprawną zależność  

19 a.Kolejno:  

1. prawda,  

2. fałsz,  

3. prawda,  

4. prawda,  

5. fałsz,  

6. prawda 

0-5 a. 1p. – za 1-2 poprawne wpisy 

    2p. – za 3-4 poprawne wpisy 

    3p. – za 5-6 poprawnych wpisów  

b. 

Pozytywna – np. zmniejszenie udziału węgla, 

zwiększenie produkcji ze źródeł odnawialnych, 

zwiększenie różnorodności źródeł.  

Negatywna – np. utrzymanie węgla i 

 innych surowców nieodnawialnych jako źródła 

energii, ich spalanie co wpływa na dostarczanie 

CO2 do atmosfery . 

b. 1p. – za poprawną zmianę pozytywną 

    1p. – za poprawną zmianę negatywną 

     

20 a. Kolejno:  

  Wyżyna Krakowsko–Częstochowska, 

  małopolskie i śląskie, 

  wapienie, 

  bardzo dobra.  

0-5 a. 1p. – za każdą poprawnie wypełnioną komórkę tabeli.  

 

 

 

b. Np. turystyka piesza, wspinaczka skałkowa, 

zwiedzanie ruin zamków itp.  

 

b. 1p. – za poprawnie podane 2 rodzaje aktywności  

 

 


