
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii 

 III stopień 
- model odpowiedzi i schemat oceniania 

Uwaga: Nie przyznajemy 0,5 pkt 

 

Nr 

zad. 

Przewidywana odpowiedź Pkt. Kryteria zaliczenia 

1 Skandynawski - C 

Labrador - A   

Jork - J 

Arabski - G  

Somalijski - E   

Indyjski – H   

0-3 1 p. za każde dwie poprawnie wpisane 

litery 

2 Poprawne oznaczenie rzeki na mapie. 

 

Uwaga: rzeka nie musi być zaznaczona w  

całym biegu, do zaliczenia wystarczy 

oznaczenie jej u ujścia 

0-3 Za poprawne oznaczenie: 

5 rzek – 3p.  

3-4 rzek – 2p. 

2 rzek – 1p.  

0-1 rzek – 0p. 

3  a) Kolejno: E-(A)-C-B-F-D 

 

 

…………………………………………….. 

b) Kolejno: pasat, stałym, zenitalne   

0-4 2p. za poprawne wpisanie 5 liter  

1p. za poprawne wpisanie 2-3 liter 

0p. za wpisanie 0-1 liter 

………………………………………… 

2p. za poprawne uzupełnienie 3 zdań 

1p. za poprawne uzupełnienie 2 zdań 

0p. za poprawne uzupełnienie 0-1 zdań 

4 a) Kolejno od góry: Sahel, Kotlina Kongo, 

Sahara 

 

…………………………………………… 

b) Kolejno: Nairobi, Addis Abeba,  

podkreślone: Etiopii 

0-4 2p. za poprawne wpisanie 3 regionów  

1p. za poprawne wpisanie 2 regionów 

0p. za wpisanie 0-1 regionów 

………………………………………… 

1p. za poprawne wpisanie obydwu 

stolic 

1p. za poprawne podkreślenie  

w drugim zdaniu  

5 A, C, E 0-2 2p. za poprawne wpisanie 3 liter  

1p. za poprawne wpisanie 2 liter 

0p. za wpisanie 0-1 liter  

6 a) tsunami 

……………………………………………… 

b) B, C, E, F  

 

 

…………………………………………….. 

c) np.: 

fala ze względu na dużą prędkość i wysokość 

wdziera się na ląd z wielką siłą, powodując 

zniszczenia  

0-4 1p. za poprawne wpisane nazwy 

………………………………………. 

2p. za poprawne zaznaczenie 4 liter  

1p. za poprawne zaznaczenie 2-3 liter 

0p. za wpisanie 0-1 liter 

……………………………………… 

1p. za każde poprawne wyjaśnienie 

odnoszące się do wdzierania się na ląd 

z dużą siłą i / lub powodowania 

zniszczeń  

7 a) Kolejno:  

fałsz 

prawda 

prawda 

prawda 

fałsz 

……………………………………………… 

 

0-5 3p. za poprawne uzupełnienie 5 zdań 

2p. za poprawne uzupełnienie 3-4 zdań 

1p. za poprawne uzupełnienie 1-2 zdań 

 

 

 

………………………………………. 

 



b) np. 

- miasta położone są na terenach o małej wys. 

npm / nizinnych  

- miasta położone są nad rzekami 

- miasta położone są w większości w 

wilgotnym klimacie 

1 p. za każdą poprawną prawidłowość, 

odnoszącą się do cech środowiska 

przyrodniczego (rzeźby terenu, wód 

powierzchniowych, wybrzeża 

morskiego, klimatu itp.)  

8 a) Skreślone: Indie, większa 

 

………………………………………………. 

b) np. w 2030 roku najludniejszym krajem będą 

Indie, co wynika z większego tempa przyrostu 

ludności Indii względem Chin  

0-2 1 p. za poprawne skreślenia o obydwu 

zdaniach  

……………………………………….. 

1 p. za sformułowanie i uzasadnienie 

prognozy  

9 a) A – Iran, B – Irak, C – Arabia Saudyjska,  

D – Syria 

 

……………………………………………….. 

b)  

0-3 2p. za poprawne wpisanie 4 państw 

1p. za poprawne wpisanie 2-3 państw 

0p. za poprawne wpisanie 0-1 państw 

………………………………………… 

1p. za oznaczenie na mapie obszaru 

konfliktu na terytorium Izraela  

10 a) 14.96 %  

 

……………………………………………….. 

b) np. w pierwszej dziesiątce producentów ropy 

naftowej połowa państw to kraje Bliskiego 

Wschodu.  

0-3 1p. za poprawny wynik w przedziale 

14,9-15% 

………………………………………… 

2p. za poprawne uzasadnienie  

      odnoszące się do kilku państw  

      Bliskiego Wschodu   

      zamieszczonych w tabeli 

1p. za poprawne uzasadnienie   

      odnoszące się tylko do jednego  

      wybranego kraju  

11 Tak, np. 

-dzięki zasobom ropy naftowej możliwe jest 

bogacenie się kraju, 

-ropa ma szerokie zastosowanie i jest na nią 

duże zapotrzebowanie, co powoduje wzrost jej 

ceny,  

-ropa bliskowschodnia jest eksportowana na 

cały świat, … 

Nie, np. 

-o złoża ropy toczyły się wojny, które są 

zagrożeniem dla mieszkańców regionu, … 

0-1 1p. za wyrażenie opinii i jej 

uzasadnienie  

12 a) konsekwencje dla środowiska 

przyrodniczego, np. 

-niszczenie siedlisk zwierząt, 

-wymieranie gatunków,  

-zanieczyszczenie powietrza przez dym, … 

Konsekwencje dla rdzennej ludności, np. 

-ograniczanie terytorium zamieszkiwanego 

przez rdzenną ludność, 

-niszczenie kultury rdzennej przez 

wprowadzanie obcego typu gospodarowania, 

-zmniejszeni terenów łowieckich i liczebności 

zwierząt, będących źródłem pokarmu, … 

……………………………………………….. 

b) ocena: sprzyjają wylesianiu, np. 

- łatwiej można dostać się w głąb puszczy, 

0-4 3p. za poprawne podanie 4 skutków 

2p. za poprawne podanie 3 skutków 

1p. za poprawne podanie 1-2 skutków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

1p. za poprawne uzasadnienie 

przedstawionej opinii  



-wzdłuż dróg powstają nowe osady, których 

mieszkańcy wycinają las dla pozyskania 

gruntów, 

-drogą łatwiej dostarczyć ciężki sprzęt 

potrzebny do wyrębu lasów, … 

13 a) np.  

-duża gęstość zaludnienia sprzyjająca 

roznoszeniu się chorób, 

-bieda i ubóstwo, 

-bezrobocie, 

-duże zanieczyszczenie odpadami 

komunalnymi, 

-przestępczość, działalność gangów 

narkotykowych, … 

……………………………………………….. 

b) np.  

- zwiększenie nakładów na edukację w 

fawelach, aby umożliwić ludziom uzyskanie 

wykształcenia i zdobycie pracy, 

-inwestycja w miejsca pracy, np. prace 

publiczne,  

-budowa tanich mieszkań komunalnych poza 

fawelami,  

-wprowadzenie darmowej opieki medycznej, 

dostępnej wszystkim mieszkańcom, …  

0-4 2p. za poprawne podanie 3 problemów 

1p. za poprawne podanie 2 problemów 

0p. za podanie 0-1 problemu 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Po 1p. za każdą z dwóch propozycji, 

odnoszących się do polepszenia bytu 

mieszkańców faweli  

14 Elektroniczny, lotniczy, farmaceutyczny 0-1 1p. za trzy poprawne podkreślenia  

15 Np.: 

Do rozwoju przemysłu wysokich technologii 

konieczne są prace badawcze nad nowymi 

rozwiązaniami, które wymagają finansowania  

i wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Wykształcenie wykwalifikowanych 

pracowników wymaga z kolei dobrze 

funkcjonującego szkolnictwa.  

0-2 2p. za wyjaśnienie odnoszące się do 

obydwu czynników (edukacja i prace 

badawcze) 

1p. za wyjaśnienie odnoszące się tylko 

to jednego czynnika.  

16 B, C, D, G 0-3 3p. za poprawne wpisanie 4 liter  

2p. za poprawne wpisanie 3 liter  

1p. za poprawne wpisanie 2 liter 

0p. za wpisanie 0-1 liter 

17 Brazylia 

Chiny 

Indie 

Australia  

 

0-2 2p. za poprawne wpisanie 4 państw  

1p. za poprawne wpisanie 2 państw 

0p. za wpisanie 0-1 państw 

18 Np. 

gejzery i gorące źródła, 

kanion Yellowstone, 

kaldera Yellowstone, 

góry i przełęcze, 

kolumny bazaltowe, 

tarasy trawertynowi,  

flora uzależniona od pożarów (pirofity, np. 

sosna lodgepole), 

fauna (np. niedźwiedzie grizzly i baribale, 

bizony), … 

0-3 Punktacja wyłącznie za walory 

przyrodnicze  

3p. za 4 poprawne walory  

2p. za 3 poprawne walory 

1p. za 1-2 poprawne walory 

 

Zalicza się nazwy własne, muszą 

jednak dotyczyć różnych walorów 

środowiska (np. wyłącznie nazwy 

gejzerów – 1p.) 



19  
Antarktyda Grenlandia 

Spitsbergen 

(Svalbard) 

0-4 3p. za poprawne uzupełnienie 6-7 

wierszy 

2p. za poprawne uzupełnienie 4-5 

wierszy 

1p. za poprawne uzupełnienie 2-3 

wierszy 

0p. za poprawne uzupełnienie 0-1 

wierszy 

 

1  X X 

2 X  X 

3   X 

4  X  

5 X   

6 X X  

7 X  X 

 

b) B 

 

1p. za poprawny wybór 

20 Prawda 

Fałsz 

Prawda  

Fałsz 

Prawda 

Prawda 

0-3 3p. za poprawną ocenę 5-6 zdań 

2p. za poprawną ocenę 3-4 zdań 

1p. poprawną ocenę 0-2 zdań 

 

 

 

 

 

 


