
 

 

                                             

 

Małopolski Konkurs Geograficzny 

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

etap wojewódzki – 20 lutego 2020 r. 

 

ARKUSZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

 

liczba punktów możliwych do zdobycia: 100; 

brak wyboru odpowiedzi lub zaznaczenie większej liczy odpowiedzi niż przewidziano w zadaniu należy ocenić na 0 pkt. 

 

Nr zadania Poprawna odpowiedź Kryteria oceny/uwagi Punktacja 

1 D  0-2 

2 B  0-1 

3 Zgodnie z załącznikiem 1 

Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 

 

Nazwy krajów w tabeli nie mogą się 

powtarzać. W przypadku powtórzeń 0 pkt. 

0-7 

4 Zgodnie z załącznikiem 2 Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 0-16 

5 
A. 2015 

B. 1990 

1 pkt. za prawidłową odpowiedź. 

 

W przypadku powtórzenia roku 0 pkt. 

0-1 

6 A  0-2 

7 C  0-2 

8 Zgodnie z załącznikiem 3 

Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 

 
Za wpisanie innego produktu niż podano  

w zadaniu 0 pkt. W przypadku powtórzeń nazw 

produktów w tabeli 0 pkt. 

0-10 

9 Zgodnie z załącznikiem 4 

Prawidłowa odpowiedź 2 pkt. 

 

Za zaznaczenie więcej niż jednego słupka  

0 pkt. 

0-2 

10 A  0-2 

11 D  0-2 

12 B  0-2 

13 Zgodnie z załącznikiem 5 

Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 

 

W przypadku powtórzeń numerów i nazw 

krajów 0 pkt. 

0-16 

14 D  0-2 

15 
1. Żyto 

2. Kukurydza 

Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 

 

W przypadku powtórzenia nazw produkcji 

0 pkt 

0-2 



16 B  0-2 

17 C  0-1 

18 Zgodnie z załącznikiem 6 

Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 

 

Wpisane numery nie mogą się powtarzać. 

W przypadku powtórzeń 0 pkt. 

0-20 

19 
1.  Import 

2. Eksport 

Za prawidłową odpowiedź 1 pkt. 

 

Podpisy diagramów nie mogą się 

powtarzać. W przypadku powtórzenia 0 

pkt. 

0-1 

20 

1 – P 

2 – F 

3 – P 

4 – F 

5 – P 

6 – P 

7 – F 

Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź.  

 

W przypadku równoczesnego wskazania 

prawdy i fałszu 0 pkt. 

0-7 

 

  



Załącznik 1. 

Zadanie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 

Zadanie 4. 

 

 

Nr na 

mapie 
Miejscowość 

Rodzaj elektrowni, elektrociepłowni lub geotermia  

(wpisz literę: A, B, C, D lub E). 

17 Bańska Niżna C 

7 Konin B 

6 Margonin E 

4 Nowe Czarnowo A 

18 Połaniec A 

14 Rybnik A 

8 Włocławek D 

3 Żydowo D 

 

 

  

Nr Kraj/Unia Europejska 

1 Niemcy 

2 Polska 

3 Estonia 

4 Norwegia 

5 Austria 

6 Unia Europejska 

7 Francja 



Załącznik 3. 

Zadanie 8. 

 

Miejscowości Nazwa produktu (tylko spośród wymienionych w zadaniu) 

Bolechowo k. Poznania 

Wrocław 
autobusy 

Bydgoszcz tramwaje,  

Dąbrowa Górnicza wyroby hutnicze ze stali 

Gliwice 

Niepołomice 
samochody 

Gdańsk 

Płock 
paliwa 

Łódź 

Rzeszów 
sprzęt AGD 

Orsk k. Głogowa wyroby hutnicze z miedzi 

Łysomice/Ostaszewo  

k. Torunia 

Gorzów Wielkopolski 

telewizory 

Police 

Tarnów 
nawozy sztuczne 

Warszawa 

Starogard Gdański 
lekarstwa 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4. 

Zadanie 9. 

 

  



Załącznik 5. 

Zadanie 13. 

 

Nr na 

mapie 
Kraj Charakterystyka gospodarcza 

8 Dania 

Wysoko rozwinięty gospodarczo kraj zaliczany do najbogatszych 

państw świata. Ma wysoko zmechanizowane rolnictwo  

z przewagą dużych gospodarstw. Na wielkich obszarach uprawia 

się tam buraki cukrowe, warzywa i owoce. Duże znaczenie ma 

uprawa pszenicy i jęczmienia. Istotne znaczenie ma chów bydła  

i trzody chlewnej. Ok. 2/3 produkcji rolnej przeznaczana jest na 

eksport. 

20 Ukraina 

Kraj jest zasobny w surowce mineralne np. węgiel kamienny, rudy 

żelaza i rudy manganu. Obszary o dużej koncentracji przemysłu 

znajdują się we wschodniej części kraju (hutnictwo, produkcja 

wyrobów z metali, wyrobów chemicznych i farmaceutyków oraz 

maszyn i urządzeń). W całym kraju żyzne gleby i łagodny klimat 

sprzyjają uprawie zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych. Mimo 

problemów gospodarczych i politycznych kraj przyciąga turystów, 

których urzekają historyczne miasta, zamczyska, zdumiewające 

przepychem świątynie i uroki karpackiego krajobrazu. 

15 Czechy 

Oprócz przemysłu (m.in. produkcja samochodów) i rolnictwa 

ważne znaczenie gospodarcze ma turystyka oparta przede 

wszystkim na dziedzictwie kulturowym. W historycznej dzielnicy 

stolicy tego kraju turyści zwiedzają Złotą Uliczkę, zamek i 

katedrę. W wielu innych miastach są obiekty z listy UNESCO 

oraz zamki  

i pałace. W zachodniej części kraju są uzdrowiska i ośrodki 

narciarskie. Jedną z turystycznych atrakcji przyrodniczych jest 

skalne miasto w Adršpach. 

10 Niemcy 

Do niedawna bardzo duże znaczenie gospodarcze miało górnictwo 

węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz rud metali. Obecnie 

kraj ten znany jest z produkcji samochodów, sprzętu 

elektronicznego, sprzętu optycznego (np. Zeiss) oraz lekarstw (np. 

Bayer) 

18 Węgry 

W rolnictwie tego kraju dominują małe gospodarstwa. Duże 

znaczenia ma uprawa buraków cukrowych i słonecznika. Znaczną 

powierzchnię zajmują sady, winnice oraz uprawy warzyw, 

głównie pomidorów oraz papryki. 

5 Rosja 

Bardzo ważną rolę w gospodarce tego kraju odgrywa przemysł 

wykorzystujący bogate zasoby surowców mineralnych, głównie 

węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Poza 

obszarami koncentracji przemysłu w zachodniej części tego kraju, 

okręgi przemysłowe znajdują się również na wschodzie i północy, 

gdzie wydobywa się m.in platynę, złoto i diamenty.  

17 Słowacja 

W gospodarce tego kraju duże znaczenie ma turystyka, zwłaszcza 

aktywna w Karpatach. W tym regionie jest wiele ośrodków 

narciarskich. Na terenie całego kraju są kąpieliska termalne. 

Atrakcjami turystycznymi są zamki (np. Spiski) oraz historyczne 

miasta (np. Lewocza). Jedną z przyrodniczych atrakcji 

turystycznych jest Dobszyńska Jaskinia Lodowa długa na 1,5 km.  

11 Francja 

Miejsce tradycyjnego przemysłu opartego na surowcach 

mineralnych (węgiel, gaz ziemny, ruda żelaza): górnictwa, 

hutnictwa oraz włókiennictwa zajął w tym kraju nowoczesny 

przemysł wytwarzający środki transportu (m.in. samochody, 

samoloty), artykuły spożywcze (m.in. słynne sery i wina) oraz 

wyroby chemiczne i farmaceutyczne (m.in. kosmetyki L’Oréal). 

 

 

 

  



Załącznik 6. 

Zadanie 18. 
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