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KONKURS GEOGRAFICZNY 2017-2018 r. ETAP REJONOWY 

ARKUSZ ODPOWIEDZI  I SCHEMAT PUNKTOWANIA 

Uwaga: Zadanie w którym uczeń wybierze więcej odpowiedzi niż wskazano w poleceniu 

należy ocenić na 0 punktów. 

Liczba punktów możliwa do uzyskania 60 

Nr 

zadania 

Poprawna odpowiedź Kryteria zaliczania Punktacja 

1. C za poprawną odpowiedź- 1 pkt 0-1 

2. A. Casablanca, B. Londyn,  

C. Casablanca, D. Tokio 

za poprawne wskazanie dwóch 

lub trzech miast - 1 pkt 

za poprawne wskazanie 4 

miast- 2 pkt 

0-2 

3. C za poprawną odpowiedź- 1 pkt 0-1 

4. C za poprawną odpowiedź- 1 pkt 0-1 

5. B za poprawną odpowiedź- 1 pkt 0-1 

6. C za poprawną odpowiedź- 1 pkt 0-1 

7. P F P za każde poprawne wskazanie 

stwierdzenia - 1 pkt 

0-3 

8. Wiatry stałe: pasaty 

Wiatry sezonowe: monsun 

Wiatry lokalne: fen, bryza 

morska, wiatry górskie i dolinne 

za poprawne wypełnienie 

kolumny w pełnym zakresie 

zgodnie z kluczem odpowiedzi 

- 1 pkt 

 

      0-3 

9. C za poprawną odpowiedź- 1 pkt 0-1 

10. B za poprawną odpowiedź- 1 pkt 0-1 

11. 1. tajfuny, 2. huragany, 3. willy-

willy 

za każdy poprawnie 

wypełniony wiersz- 1 pkt 

0-3 

12. A - 1,  B - 3,  C - 2 za poprawne przypisanie 

trzech nazw - 1 pkt 

0-1 

13. A- oko cyklonu, B- prądy 

wznoszące, C- napływ ciepłego 

powietrza 

za każde poprawne wskazanie  

elementu - 1 pkt 

0-3 

14. C za poprawną odpowiedź - 1 pkt 0-1 

15. Przykładowe odpowiedzi: 

cyrkulacja monsunowa, pora 

deszczowa od kwietnia do 

września, mają na to wpływ 

za poprawną odpowiedź - 1 pkt 0-1 
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monsuny, monsun zimowy 

Każde logiczne wyjaśnienie 

związane z cyrkulacją 

monsunową. 

16. 1. bezchmurne niebo, brak 

opadów, słaby wiatr lub cisza, 

2. duże zachmurzenie,   

intensywne opady, wyładowania 

atmosferyczne, silny wiatr  

3. zmniejsza sie zachmurzenie, 

ciśnienie atmosferyczne 

minimalnie wzrasta, wiatry 

słabną 

za każde pełne, poprawne 

wypełnienie wiersza zgodnie    

z kluczem odpowiedzi - 1 pkt 

0-3 

17. 3, 1, 4, 2,  za każde poprawne 

stwierdzenie - 1 pkt 

0-4 

18. F P P P za każde poprawne 

stwierdzenie - 1 pkt 

0-4 

19. Przed frontem: wiatr silny, 

temperatura powietrza wzrasta 

lub bez zmian, pojawiają się 

chmury piętra wysokiego, brak 

opadów 

W czasie przechodzenia frontu: 

wiatr słabnie, temperatura 

powietrza wzrasta powoli, 

występują chmury warstwowo-

deszczowe, długotrwałe opady 

za poprawne wypełnienie całej 

kolumny „Przed frontem” -               

1 pkt  

 

 

za poprawne wypełnienie całej 

kolumny „W czasie 

przechodzenia frontu” – 1 pkt 

0-2 

20.  Przykładowe odpowiedzi: 

opóźnienia lotów, zmiana 

miejsca lądowania samolotów, 

czasowe zamknięcie lotniska, 

chaos komunikacyjny, 

kary dla przewoźników za 

opóźnienia, dodatkowe noclegi 

dla pasażerów, spóźnienia do 

pracy, straty ekonomiczne dla 

przewoźnika, straty dla 

gospodarki,  

Każde inne  logiczne 

wyjaśnienie. 

 

za wskazanie jednej poprawnej 

odpowiedzi - 1 pkt 

 

za wskazanie dwóch  

poprawnych odpowiedzi- 2 pkt 

0-2 
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21.  Hydrometeory: deszcz, grad, 

szron, śnieg,  

Fotometeory: halo słoneczne, 

tęcza, miraż, iryzacja 

Litometeory: wir pyłowy, 

zmętnienie opalizujące 

Elektrometeory: błyskawica, 

burza, zorza polarna, ognie św. 

Elma 

za każde pełne, poprawne 

wypełnienie kolumny - 1 pkt 

0-4 

22.  P F F P F za każde poprawne wskazanie 

odpowiedzi- 1 pkt 

0-5 

23.  1-C, 2-A, 3- B, 4-D za poprawne wskazanie  roślin 

do dwóch lub trzech formacji 

- 1 pkt 

za poprawne wskazanie  roślin 

do czterech formacji- 2 pkt 

 

0-2 

24.  A-2, B-1, C-3, D-4 za poprawne wskazanie każdej 

cechy- 1 pkt 

0-4 

25. Chiny- 2,6 

Francja- 3,4 

Indie- 1,5 

za poprawne wskazanie dwóch 

cech dla kraju- 1 pkt 

0-3 

26. Polska: cieplna, zasoby węgla 

kamiennego 

Norwegia: wód płynących, rzeki 

o dużym spadku 

Islandia: geotermalna, gejzery 

za pełne, poprawne 

uzupełnienie wiersza zgodnie z 

kluczem - 1 pkt 

0-3 

 


