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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA KLAS IV-VIII 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
 

ETAP WOJEWÓDZKI 2021/2022 
 

 

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. 

    

I II III IV 

B         C          F          D  

  

0-2 

 

Za poprawne 

przyporządkowanie 

współrzędnych 

geograficznych:                        

dwóch i trzech  

                         –1 p. 

czterech            –2 p.                       

2. 

Kolejno od góry: 

e – Ren, f – Rodan 

g – Tag, h – Tyber  

b – Odra, c – Wisła 

0-3 

Za poprawne 

uzupełnienie 

wierszy:  

jednego             –1 p. 

dwóch               –2 p.                                                  

trzech                –3 p.                                                               

3.  

Kolejno od góry: 

F 

P 

F 

P 

0-2 

Za poprawną ocenę 

informacji:  

dwóch i trzech  –1 p. 

czterech            –2 p.                       

                          

4.  

A. Nad obszar naszego kraju najczęściej dociera 

powietrze polarne kontynentalne / polarne 

morskie. 

B. Przedwiośnie i przedzimie to dwie termiczne 

pory roku, w których temperatura powietrza 

wynosi od 0 do 5o C / od 5 do 15o C.     

C. Większe wartości rocznej amplitudy temperatury 

powietrza występują w zachodniej części kraju 

/ we wschodniej części kraju. 

0-1 

Za poprawne 

podkreślenie trzech 

informacji         –1 p. 

 

5.  

Przykład odpowiedzi: 

Wyższe średnie sumy opadów na obszarach 

oznaczonych literami A i B  wynikają z ich 

położenia na pojezierzach, wyżej 

wznoszących się  nad poziom morza  

i przez to wystawionych na napływające   

z NW wilgotne masy powietrza. Ponadto, 

na wysokość opadów atmosferycznych 

wpływa także bliskość Bałtyku.  

0-1 

Za poprawne 

wyjaśnienie      –1 p. 

                          

 

6. 

5 

7  

9 

0-1 

Za poprawne  

podanie trzech 

numerów          –1 p. 

7.  

Przykłady wykorzystania: 

1. Asfalt 

2. Farby i rozpuszczalniki 

3. Smary 

0-1 

Za poprawne  

podanie dwóch 

przykładów      –1 p. 
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8. 

Litera, którą oznaczono las łęgowy: C 

Uzasadnienie wyboru: 

Las łęgowy przedstawiono na fotografii C, 

ponieważ widać na niej las  porastający 

brzegi rzeki, a tego typu lasy występują 

głównie w dolinach rzek, niekiedy 

okresowo zalewanych.  

0-2 

Za poprawny wybór 

typu lasu           –1 p. 

Za poprawne 

uzasadnienie     –1 p. 

W sumie dwa punkty      

9. 

Oznaczenie literowe fotografii: B 

Nazwa  grupy  etnicznej: Kurpie 

                                                                
                                      

                                   

0-1 

Za poprawne 

zapisanie oznaczenia 

literowego fotografii 

i nazwy grupy 

etnicznej:          –1 p. 

10. 

Przykład odpowiedzi: 

Forma terenu: klif 

Czynnik rzeźbotwórczy: fale morskie 

Proces: abrazja 

0-1 

Za poprawne  

zapisanie nazw 

formy terenu, 

czynnika 

rzeźbotwórczego 

oraz procesu 

                         –1 p. 

             

 

  

11. 

          Numer na mapie                 Nazwa 

                                                     geograficzna 
 

1.       V                       Niecka Nidziańska 

2.        II                        Nizina Mazowiecka 

3.        VII                     Kotlina   

                                            Sandomierska 

4.        IV                      Sudety  

                                             

 

0-2 

Za poprawne 

zapisanie numeru  

na mapie i nazw 

geograficznych: 

dwóch i trzech  

                          –1 p. 

czterech            –2 p.     

12. 

    Oznaczenie literowe         Nazwa parku 

                                              narodowego 

 

1.       B                            Słowiński PN 

2.       C                            Wigierski PN 

3.       F                             Narwiański PN             

4.       E                            PN „Ujście Warty” 

 

Kolejność zapisu parków narodowych jest dowolna. 

 

 

 

0-4 

Za poprawne  

zapisanie nazw 

parków narodowych 

objętych Konwencją 

Ramsarską:  

jednego             –1 p.  

dwóch               –2 p. 

trzech                –3 p. 

czterech            –4 p.                                       

                                                                        

13. C 0-1 

Za poprawne 

podkreślenie wiersza 

                      –1 p. 

 

14. 
      A                        B                            C 
Rumunia               Niemcy                      Polska 

0-1 

Za poprawne 

przyporządkowanie 

nazw trzech państw 

                          –1 p. 
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15. 

Przykład odpowiedzi: 

Przyczyną zmian w strukturze zatrudnienia 

w konurbacji katowickiej i aglomeracji 

łódzkiej była transformacja gospodarki  

po 1989 roku, przejście z gospodarki 

centralnie sterownej do gospodarki 

rynkowej oraz spowodowany tymi 

zmianami proces restrukturyzacji. Był to 

również czas zmian politycznych w 

Europie (powstawanie i rozpad państw), 

które wpłynęły na gospodarkę, np. zmianę 

kierunków geograficznych w handlu 

zagranicznym. 

0-1 

Za poprawne 

wyjaśnienie 

                         –1 p. 

                          

16. 

Litera               Nazwa gatunku    Nazwa     

na mapie          uprawy                 województwa 

                                                                        

   A                  buraki                    kujawsko-   

                        cukrowe                 pomorskie 

   B                  żyto                        mazowieckie   

   C                  pszenica                 dolnośląskie 

0-2 

Za poprawne 

zapisanie nazw 

gatunków upraw  

i województw:             

jednego i dwóch 

                          –1 p. 

trzech                –2 p.            

17. B 0-1 

Za poprawne 

podkreślenie     –1 p. 

                          

 

 

18. 

 

Przykład odpowiedzi: 

A – rowery 

B – pociągi (pojazdy szynowe) 

C – autobusy, trolejbusy 

0-1 

Za poprawne 

zapisanie nazw 

dwóch lub trzech 

produktów 

                          –1 p. 

19. 

A – Pruszków 

B – Nowy Dwór Mazowiecki 

C – Ożarów Mazowiecki 
0-1 

Za poprawne 

zapisanie nazw 

dwóch lub trzech 

miejscowości  

                          –1 p. 

 

20. 

Przykład odpowiedzi: 

83 517 000 mieszkańców: 357 400 km2 = 

234 os./km2 albo  233 os./km2 

0-1 

Za poprawne 

obliczenia         –1 p. 

                          

 

21. 

1. A 

2. B 

3. B 

4. A 

5. B 

0-3 

Za poprawne 

uzupełnienie zdań: 

jednego i dwóch 

                          –1 p. 
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trzech i czterech     

                          –2 p. 

pięciu                –3 p.                      

 

22. 

Kolejno od góry: 

P 

F 

P 

 

0-1 

Za poprawną ocenę 

trzech informacji 

                         –1 p. 

                           

23. 

A. Najwyższym szczytem Słowacji jest Wielki 

Krywań / Gerlach. 

B. Przepaść Macocha znajduje się  

w Morawskim Krasie / Czeskim Raju. 

C. Na światowej liście dziedzictwa UNESCO 

znajduje się zabytkowe stare miasto  

w Pradze / Bratysławie. 

D. Skalne Miasto jest położone w czeskiej 

części Gór Stołowych / w Słowackim 

Raju. 

0-2 

Za poprawne 

podkreślenie 

informacji: 

dwóch i trzech  –1 p. 

czterech            –2 p. 

                         

24. 

Nazwa parku                      Numer  

krajobrazowego                na mapie     

Odpowiednio od góry:                                       

Mazowiecki                           3 

Kozienicki                             5 

Brudzeński                            1 

0-3 

Za poprawne 

uzupełnienie wierszy 

tabeli: 

jednego             –1 p. 

dwóch               –2 p. 

trzech                –3 p. 

25. D 0-1 

Za poprawne 

podkreślenie wiersza  

                          –1 p. 


