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XXXV  OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 
  Zawody II stopnia pisemne – podejście 2 

 
 

Zadanie 5.  
Posługując się rysunkiem, określ czy terytorium danego 
państwa leży na półkuli wschodniej (litery E,F,G,H) czy też 
zachodniej (litery A,B,C,D), a także jakie jest jego położenie 
względem równika, zwrotników Raka i Koziorożca. Przy 
każdym z państw wpisz litery charakteryzujące położenie, 
według podanego wzoru:  

 
 
 
 
 

Państwo Położenie Państwo Położenie 

Polska E Francja  

Wielka Brytania AE Kenia  

Algieria  Meksyk  

Boliwia  Portugalia  

Brazylia  Republika Pd. Afryki  

Chiny  Rosja  

Ekwador  Somalia  

Filipiny  Senegal  

 
 
 
Zadanie 6.  
Spośród wymienionych poniżej państw podkreśl nazwy tych, na terytorium których (co naj-
mniej na części terytorium) zobaczyć można na niebie Słońce świecące dokładnie na północy. 

Arabia Saudyjska    Bangladesz    Białoruś    Brazylia    Chiny    Egipt    Hiszpania 

Indonezja    Irak    Norwegia    Panama    Paragwaj    Stany Zjednoczone 
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Zadanie 7.  
Statut współczesnych terytoriów zależnych pozwala zwykle na daleko posuniętą autonomię. 
Dlatego też wiele z terytoriów zależnych państw europejskich nie należy do Unii Europej-
skiej. Spośród wymienionych poniżej terytoriów autonomicznych i zależnych państw euro-
pejskich podkreśl nazwy tych, które należą do Unii Europejskiej. 

Azory      Grenlandia      Gujana Francuska      Gwadelupa      Martynika      Nowa Kaledonia    

Reunion     Św. Helena     Wyspa Niedźwiedzia     Wyspy Kanaryjskie     Wyspy Owcze 

 
 

Zadanie 8.  
W tabeli podano nazwy 8 dużych miast. Wszystkie one leżą w państwach, w których stolica 
nie jest największym miastem. Uzupełnij tabelę wpisując nazwy państw i ich stolic.  
 

Miasto Państwo Stolica 

Auckland   

Bazylea   

Belo Horizonte   

Brisbane   

Ibadan   

Milwaukee   

Rawalpindi   

Vancouver   

 
 
 

Zadanie 9.  
Z wymienionych państw wybierz te, które są monarchiami i wpisz ich nazwy w odpowiednie 
miejsce do tabeli, zależnie od tego, czy jest to księstwo, czy też królestwo. 

Afganistan, Albania, Bhutan, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Etiopia, Finlandia, Francja,  
Jordania, Laos, Lesotho, Libia, Liechtenstein, Luksemburg, Maroko, Monako, Nepal, Niger,  
Norwegia, Paragwaj, San Marino, Sri Lanka, Syria, Szwecja, Tajlandia, Tonga, Zambia  

Królestwa  

Księstwa  
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Zadanie 10.  
Na podstawie opisów rozpoznaj obiekty geograficzne (gł. akweny), będące przedmiotem spo-
rów. Odpowiedz na dodatkowe pytania.    

1. Stosunkowo niewielkie morze wewnętrzne, w całości podzielone na strefy ekonomiczne 
9 państw nadbrzeżnych. Nieuzgodniony przebieg linii granicznej w miejscu, gdzie w są-
siedztwie wyspy stykają się strefy ekonomiczne trzech państw. 

Morze …………………  Wyspa …………………  

2. Zatoka, przez którą przebiega bardzo uczęszczany szlak żeglugowy, akwen wykorzystywa-
ny często przez piratów działających z terytorium państwa, którego struktury zostały cał-
kowicie zniszczone przez konflikty wewnętrzne. 

Zatoka …………………   Państwo …………………  

3. Cieśnina, między lądem azjatyckim i wielką wyspą, ruchliwy szlak wodny, słynący z ata-
ków piratów. 

Cieśnina ………………… Wielka wyspa …………………  

4. O wyspy na tej rzece wieloletni spór toczyły Związek Radziecki i Chiny, w lipcu 2008 r. 
podpisano porozumienie chińsko-rosyjskie o przekazaniu Chinom półtorej wyspy. 

Rzeka …………………  Cieśnina, do której ta rzeka uchodzi …………………  

5. Archipelag położony na północ od Hokkaido. Jego część stanowi przedmiot sporu między 
dwoma państwami.  

Archipelag …………………  

Morze położone na zachód od archipelagu …………………  

6. Jeszcze pół wieku temu było to jedno z największych jezior świata. Nadmierny pobór wody 
do nawodnień spowodował jego wysychanie i wielką katastrofę ekologiczną. Przeciwdzia-
łanie katastrofie jest utrudnione m.in. przez fakt, że zlewnia tego jeziora należy do 
6 państw. 

Jezioro …………………  

Państwa leżące w zlewni jeziora  

……………………………………………………………………….……………………… 

 
 


