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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA KLAS IV-VIII 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 2020/2021 

 
 

Uczeń maksymalnie może zdobyć 40 punktów. 
 

ZASADY OCENIANIA PRAC KONKURSOWYCH 
 

1) Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem.  

Każdy  poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań powinien być uznawany.  

2) Do zredagowania odpowiedzi uczeń używa poprawnej i powszechnie stosowanej 

terminologii naukowej. 

3) Treść i zakres odpowiedzi ucznia powinny wynikać z polecenia i być poprawne  

pod względem merytorycznym. 

4) Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie punkty całkowite. 

Nie stosuje się punktów ułamkowych. 

5) Za zadania otwarte, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się punkt 

wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną. 

6) Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się 

tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi, zgodnie z 

wyszczególnieniem w kluczu przedstawił uczestnik konkursu. 

7) Jeśli podano więcej odpowiedzi / argumentów / cech itp./niż wynikało to z polecenia  

w zadaniu, ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi, liczonych od pierwszej, ile jest  

w poleceniu. 

8) Jeśli podane w odpowiedzi informacje świadczą o braku zrozumienia omawianego 

zagadnienia i zaprzeczają udzielonej prawidłowej odpowiedzi, odpowiedź taką 

należy ocenić na zero punktów. 
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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADAŃ 

ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO 
 

Nr 

zadania 
Przewidywana odpowiedź Punktacja Zasady oceniania 

1. C 
0-1 

 

Za poprawne 

podkreślenie wiersza 

                         –1 p. 

2. 

Odpowiednio od góry: 

A 

A 

B 

0-1 

Za poprawne 

przyporządkowanie 

trzech informacji 

                          –1 p. 

                             

3.  

A – PZk lub PPk 

B – PA 

C – PZm lub PPm 

 

 

0-2 

Za poprawne  

uzupełnienie 

informacji: 

dwóch               –1 p. 

trzech                –2 p. 

                          

4.  

Przykład odpowiedzi: 

1. Im dalej od Oceanu, tym wyższa jest 

średnia temperatura powietrza w lipcu. 

2. Im dalej od Oceanu, tym niższa jest 

średnia temperatura powietrza  

w styczniu. 

3. Znacznie większe są wspomniane 

różnice temperatury powietrza  

w styczniu niż w lipcu. 

4. Im dalej od Oceanu, tym większa jest 

średnia roczna amplituda temperatury 

powietrza. 

5. Różnice między wartościami średnimi 

temperatury lipca i stycznia są tym 

mniejsze im jesteśmy bliżej Oceanu 

Atlantyckiego. 

 

0-3 

Za poprawne 

zapisanie 

prawidłowości: 

jednej                   –1 p. 

dwóch               –2 p. 

trzech                –3 p. 

 

 

5.  

B 

C 

E 

0-1 

Za poprawne  

podkreślenie trzech 

informacji  

                          –1 p. 

 

6. 

Przykład odpowiedzi: 

1. Stosowanie w rolnictwie nawozów 

sztucznych, zawierających fosforany  

i azotany, które rzekami spływają  

do morza. 

0-2 

Za poprawne  

podanie przyczyn 

degradacji:  

dwóch               –1 p. 

trzech                –2 p. 
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2. Zalegające na dnie morza  pojemniki  

z gazami bojowymi i materiałami 

toksycznymi, zatopione w czasie II 

wojny światowej.  

3. Wrzucanie do morza odpadów  

ze statków. 

4. Odprowadzanie ścieków komunalnych 

bezpośrednio do morza. 

5. Docieranie do wód morskich 

zanieczyszczeń przemysłowych. 

 

                            

 

7.  

 

Nazwa skały macierzystej: 

wapienie albo gipsy 

Nazwy regionów geograficznych Polski: 

1. Wyżyna Lubelska 

2. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 

 

0-2 

Za poprawne 

zapisanie:  

nazwy skały 

macierzystej 

                          –1 p. 

dwóch nazw 

regionów 

geograficznych  

                          –1 p.  

 

W sumie dwa punkty 

 

8. 

A. 

Forma polodowcowa:5; Występowanie: II 

B. 

Forma polodowcowa:1; Występowanie: IV 

C. 

Forma polodowcowa:4; Występowanie: III 

 

0-2 

 

Za poprawne   

przyporządkowanie 

form i miejsc 

występowania: 

dwóch               –1 p. 

trzech                –2 p. 

 

9. 

Przykład odpowiedzi: 

Forma: dolina U-kształtna 

Czynnik rzeźbotwórczy: lodowiec górski 

Proces: erozja lodowcowa 

0-1 

Za poprawne 

zapisanie nazwy 

formy, czynnika  

i procesu           –1 p. 

 

10. 

A. 

IV; Wyżyna Śląska 

B. 

II; Nizina Mazowiecka 

C. 

V; Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 

 

0-2 

Za poprawne 

uzupełnienie 

informacji: 

dwóch               –1 p. 

trzech                –2 p.                    

              

11. 
Numer na mapie konturowej: D 

Logo BPN: Batalion 
0-1 

Za poprawne 

zapisanie literowego 

oznaczenia parku  
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i zapisanie jego logo 

                          –1 p. 

                 

12. 

   Nazwa parku                                 Litera 

   narodowego                                na mapie 

1. Białowieski Park Narodowy              G 

2. Kampinoski Park Narodowy              H 

3. Słowiński Park Narodowy                  B 

4. Tatrzański Park Narodowy                 J 

 

Przy ocenianiu kolejność zapisanych 

parków nie ma znaczenia. 

0-2 

Za poprawne 

zapisanie nazw 

parków i ich 

oznaczeń literowych 

na mapie: 

dwóch i trzech  –1 p. 

czterech            –2 p.                                           

  

                                                                       

13. 

 

Przykład rozwiązania: 

Obliczanie przyrostu naturalnego: 

PN = U − Z 

PN = 388 000 − 414 000 

PN = − 26 000 

Obliczanie przyrostu rzeczywistego: 

PR = PN + SM 

− 26 000 + 4 000 

PR =  − 22 000 

Obliczanie współczynnika przyrostu 

rzeczywistego: 

WPR = (PR : L) x 1000 

WPR = (− 22 000 : 38 411 000) x 1000  

WPR = − 0,6‰ 

 

0-3 

Za poprawne 

obliczenie: 

przyrostu 

naturalnego  

i poprawny wynik     

                          –1 p. 

przyrostu 

rzeczywistego  

i poprawny wynik 

                      –1 p. 

współczynnika 

przyrostu 

rzeczywistego  

i poprawny wynik 

                      –1 p. 

W sumie trzy 

punkty. 

14. C 0-1 

Za poprawne 

podkreślenie  

litery                 –1 p. 

                                          

15. Rozwiązanie zadania pod tabelą. 0-1 

Za poprawne 

wpisanie trzech liter  

                          –1 p. 

                          

16. 

Odpowiednio od góry: 

P 

F 

P 

0-1 

Za poprawną ocenę 

trzech informacji   

                          –1 p.                        

 

17. 

Przykład odpowiedzi: 

Autobusy: Bolechowo k/Poznania; 

Starachowice. 

Samochody: Gliwice; Poznań. 

 

0-2 

Za poprawne 

zapisanie nazw 

miejscowości: 

dwóch i trzech      

                         –1 p. 

czterech            –2 p.                
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18. 

 

 

 

A 

C  

D 

0-2 

Za poprawne 

podkreślenie 

informacji: 

dwóch               –1 p.                       

trzech                –2 p. 

 

19. 

Odpowiednio od góry: 

F 

P 

P 

F 

0-2 

Za poprawną ocenę 

informacji:                          

dwóch i trzech  

                          –1 p.           

czterech            –2 p. 

 

20. D 0-1 

Za poprawne 

podkreślenie  

wiersza             –1 p. 

                         

21. 

A. Najniższa temperatura powietrza notowana jest 

w miejscu, które znajduje się w pobliżu Irkucka 

/ Jakucka. 

 

B. Najgłębsze jezioro na Ziemi to położone  

w azjatyckiej części Rosji Jezioro Bajkał / 

Morze Kaspijskie.  

 

C. Gaz ziemny eksportowany z Rosji do Polski i 

Europy Zachodniej jest wydobywany  

na Półwyspie Czukockim / Półwyspie Jamał.  

 

D. W Norylsku, najbardziej na północ położonym 

mieście w Rosji, wydobywa się diamenty / 

nikiel. 

 

0-2 

Za poprawne 

podkreślenie 

odpowiedzi: 

dwóch i trzech  

                          –1 p. 

czterech            –2 p. 

 

22. 

 

Przyczyny spadku liczby ludności: 

1. Niekorzystny przyrost naturalny 

(przewaga liczby zgonów nad liczbą 

urodzeń). 

2. Trudna sytuacja gospodarcza  

i polityczna spowodowana między 

innymi konfliktami z Rosją. 

3. Problemy ze znalezieniem pracy 

zapewniającej dobre warunki życia. 

4. Częste podejmowanie decyzji  

o emigracji w celu poprawy warunków 

życia rodziny. 

0-2 

Za poprawne 

zapisanie przyczyn: 

dwóch               –1 p. 

trzech                –2 p. 
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Rozwiązanie do zadania nr 15 

 

23. B 0-1 

Za poprawne 

podkreślenie 

informacji         –1 p. 

                          

24. 

Przykład odpowiedzi: 

1. Wiatr 

2. Biomasa 

3. Słońce  

Kolejność źródeł nie ma znaczenia. 

0-1 

Za poprawne 

zapisanie dwóch 

przykładów       –1 p. 

                       

25. 

 

 Rada Europy 

 

0-1 

Za poprawne 

zapisanie nazwy 

organizacji 

międzynarodowej 

                          –1 p. 


