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XXXVIII OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

Zawody III stopnia pisemne – podejście 3 

ROZWIĄZANIA 

Zadanie 11. 

Marco Polo 

Jedwabnym 

Stambuł (Istanbul) 

Bosfor 

Azja Mniejsza (Anatolijski) 

Turcji 

Syryjską 

Eufrat 

Tygrys 

Elburs lub Demawend 

bawełny 

Uzbekistanem 

Samarkanda 

Kaszgarskiej (Tarymskiej) 

Takla Makan 

Tien-Szanu 

Turfańską 

Wielkiego Muru Chińskiego (Wielkiego Muru) 

Xi’an (Xian, Sian) 

Tian’anmen (Tiananmen, Plac Niebiańskiego Spokoju) 
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Zadanie 12. 

 

Zadanie 13. 

Przykładowe poprawne odpowiedzi: 

A. W Tybecie występuje wiele kotlin, w których formują się jeziora bezodpływowe. Wpływające do nich cieki 

zawierają pewną ilość soli mineralnych, które przy braku odpływu i parowaniu wody z jeziora kumulują 

się w zbiorniku. 

B. Wiosenne topnienie pokrywy śnieżnej na Syberii postępuje od południa ku północy. W rzekach płynących 

ku północy wody roztopowe mają utrudniony odpływ, ponieważ w dolnym biegu rzeka jest wciąż zamarznięta 

a możliwość wsiąkania wody jest ograniczona (zamarznięty grunt). W przypadku rzek płynących 

równoleżnikowo powodzie są rzadsze, ponieważ topnienie pokrywy śnieżnej i rozmarzanie rzeki            

na całej długości następuje w przybliżeniu równocześnie. 

C. Położenie północnej granicy tajgi na Kamczatce jest uwarunkowane czynnikami klimatycznymi: 

1) ochładzającym działaniem na klimat zimnego prądu morskiego Oja Siwo, 

2) występowaniem silnych, zimnych wiatrów znad morza (położenie Kamczatki między Morzem Ochockim 

a Morzem Beringa). 

Bejrut Pekin 

Bagdad Biszkek 
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Zadanie 14. 

A. miłorząb 

B. kiwi 

C. herbata 

D. żeń-szeń (żeńszeń, ginseng, wszechlek) 

Zadanie 15. 

A. Jedwabnik, owad hodowany w celu produkcji jedwabiu, odżywia się głównie liśćmi morwy (lub dębu). 

B. Podstawowym pożywieniem pandy wielkiej, zwierzęcia na granicy wymarcia, są liście i łodygi bambusa. 

C. Wielbłąd dwugarbny, zwany inaczej baktrianem, jest powszechnie hodowany na                      

(Półwyspie Arabskim / stepach Mongolii). 

D. Kaszmir to miękka tkanina z wełny (jaków / kóz / owiec) pochodzących z krainy o tej właśnie nazwie. 

E. Karakuł to rasa (kóz / lisów / owiec) z Azji Południowo-Zachodniej, hodowanych dla cenionych 

w przemyśle futrzarskim skór. 

F. Irbis to gatunek (antylopy / pantery / sowy), która zamieszkuje obszary położone do wysokości około 

6000 m n.p.m. w Azji Środkowej. 

G. W Azji Południowo-Zachodniej popularne są polowania na drobną zwierzynę z wykorzystaniem 

(owczarków kaukaskich / skorpionów / sokołów wędrownych). 

Zadanie 16. 

Lud Budowla mieszkalna Strój Religia Państwo 

Dajakowie C IV animizm/szamanizm Indonezja 

Ewenkowie E V animizm/szamanizm Rosja lub Chiny 

Mongołowie B II buddyzm Chiny lub Mongolia 

Tajowie D I buddyzm Tajlandia 

Tybetańczycy A VI buddyzm Chiny 

Ujgurzy B III islam Chiny 

 


