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XLIII  OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 
                         Zawody II stopnia pisemne – podejście 1 

Zadanie 1. 
Na mapie zaznaczono kwadratami wybrane miasta lub fragmenty rzek. Wpisz do tabeli ich nazwy. 

 

 
Nr na mapie Nazwa miasta lub rzeki  Nr na mapie Nazwa miasta lub rzeki 

1   9  

2   10  

3   11  

4   12  

5   13  

6   14  

7   15  

8     
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Zadanie 2. 
Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Zgodnie z poleceniem, w wykropkowane miejsca, np. [podaj nazwę], wpisz 
nazwy własne obiektów geograficznych, a w miejscach [podkreśl właściwe] wybierz jedną spośród czterech 
podanych odpowiedzi i podkreśl ją.  

Przygotowując się do zawodów finałowych Olimpiady Geograficznej w Suwałkach, Młody Geograf udał 

się w wielką rowerową wyprawę przez Polskę. Wyruszył z Międzylesia leżącego na południu Kotliny Kłodzkiej. 

Jechał u stóp Masywu [podaj nazwę] .................................... sięgającego 1425 m n.p.m. i stanowiącego część 

Sudetów Wschodnich. Nie zapomniał o obejrzeniu Jaskini [podaj nazwę] ......................................., nazwanej 

tak ze względu na znalezione tam szczątki wymarłego zwierzęcia. Podziwiał następnie przełomowy odcinek 

Nysy [podaj nazwę] ...................................., rozcinającej Góry [podaj nazwę] .................................... Niebawem 

opuścił województwo [podaj nazwę] .......................................................... i dojechał do miasta [podaj nazwę] 

................................., z doskonale zachowanymi średniowiecznymi murami i nazywanego „polskim Carcassonne”. 

Przez Nysę dotarł do Opola, gdzie przejechał na drugi brzeg rzeki [podaj nazwę] ............................................. 

Jadąc dalej na wschód, zwiedził Park Nauki i Rozrywki utworzony w miejscu odkrycia kości triasowych 

kręgowców we wsi [podaj nazwę] ........................................, a następnie zatrzymał się w [podaj nazwę miasta] 

........................................., gdzie znajduje się sanktuarium maryjne na Jasnej Górze. Miasto to leży na terenie 

województwa [podaj nazwę] ................................., a przepływa przez nie rzeka [podaj nazwę] ................................. 

W jego pobliżu jeszcze pół wieku temu wydobywano rudy [podkreśl właściwe]: (aluminium / baru / miedzi / 

żelaza). Skręcił nieco na południowy wschód, by obejrzeć ruiny warownych zamków wzniesionych na wapiennych 

skałach [podkreśl właściwe]: (dewońskich / permskich / jurajskich / trzeciorzędowych). Jadąc dalej na wschód, 

przekroczył najdłuższy lewobrzeżny dopływ Wisły [podaj nazwę] ................................. i na południe od Kielc 

obejrzał najbardziej znaną w tym regionie jaskinię [podaj nazwę] ............................... Dalsza droga prowadziła 

u stóp najwyższego szczytu Łysogór [podaj nazwę] ............................... Pasmo to zbudowane jest z [podkreśl 

właściwe]: (kwarcytów kambryjskich / wapieni dewońskich / piaskowców triasowych / wapieni jurajskich), 

a porastające je lasy noszą nazwę [podkreśl właściwe]: (Puszczy Bukowej / Puszczy Jodłowej / Puszczy Klonowej / 

Borów Stobrawskich). Dotarł w dolinę lewego dopływu Wisły – [podaj nazwę rzeki] ....................................., 

której energię wykorzystywano dawniej w zakładach przemysłowych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. 

Opuścił województwo świętokrzyskie i na krótko wjechał na teren województwa [podaj nazwę] ............................, 

a Wisłę przekroczył dopiero w powiatowym mieście [podaj nazwę] ..................................., słynącym z wielkich 

zakładów azotowych, leżącym już w województwie [podaj nazwę] ....................................... 

Jadąc w dół biegu Wisły, dotarł do leżącego u ujścia ważnego jej prawobrzeżnego dopływu [podaj nazwę] 

.................................... miasta [podaj nazwę] .................................... znanego z Wyższej Szkoły Oficerskiej 

Sił Powietrznych. By nie spóźnić się do Suwałk, jechał już teraz szybko ku północy, przekraczając najdłuższy 

dopływ Narwi [podaj nazwę] .................................., w pobliżu miejscowości [podaj nazwę] .................................., 

gdzie mieścił się wielki hitlerowski obóz zagłady Żydów. Niebawem przekroczył też samą Narew w starym 

mieście [podaj nazwę] ...................................., będącym stolicą województwa w latach 1975-1998. Miasto 
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znane jest m.in. z browaru oraz z zakładów przemysłu ziemniaczanego. Następnie nie omieszkał obejrzeć 

największego w Polsce pod względem powierzchni parku narodowego [podaj nazwę] ..................................... 

Przeciął Kanał Augustowski, leżący dziś w granicach dwóch państw: Polski i .................................... Kanał ten 

łączy dorzecza Wisły (rzeka Netta uchodzi do [podaj nazwę rzeki] ......................................., dopływu Narwi) 

i Niemna ([podaj nazwę rzeki] .................................. uchodząca do Niemna). Przez bory Puszczy Augustowskiej, 

porastającej tereny przede wszystkim [podkreśl właściwe]: (niecki deluwialnej / piaszczystego sandru / 

równiny moreny dennej / wzgórz moreny czołowej), tuż przed Suwałkami dotarł nad duże jezioro [podaj nazwę] 

...................................., które dało nazwę parkowi narodowemu. Podróż zakończył w Suwałkach, mieście 

powiatowym grodzkim leżącym w województwie [podaj nazwę] ........................................ 

Zadanie 3. 
Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Zgodnie z poleceniem, w miejscach wskazanych [podkreśl właściwe], 
wybierz jedną spośród trzech podanych odpowiedzi i podkreśl ją.  

W czasie podróży Młody Geograf dowiedział się wielu rzeczy. Wie już, że jaskinie krasowe powstają 

nie tylko w wapieniach, ale też w [podkreśl właściwe]: (andezytach / granitognejsach / marmurach). Wie, że 

z trzech miast: Częstochowy, Lublina i Wrocławia, najdalej na południu znajduje się miasto [podkreśl właściwe]: 

(Częstochowa / Lublin / Wrocław). Najmniejszym pod względem powierzchni województwem w Polsce jest 

[podkreśl właściwe]: (łódzkie / opolskie / świętokrzyskie), najmniej zameldowanych mieszkańców liczy 

[podkreśl właściwe]: (opolskie / podlaskie / świętokrzyskie). Widział kominy wielu elektrowni cieplnych i wie, 

że głównym źródłem energii elektrycznej w Polsce jest [podkreśl właściwe]: (gaz ziemny / węgiel brunatny / 

węgiel kamienny). Wie, że najwięcej ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) znajduje się w województwie 

[podkreśl właściwe]: (lubelskim / mazowieckim / podlaskim). Przez wschodnią Polskę prowadzi liczący prawie 

2 tys. km długości szlak rowerowy [podkreśl właściwe]: (East Border / Exotic Poland / Green Velo). Rolnictwo 

województwa podlaskiego specjalizuje się (w porównaniu z innymi regionami kraju) w [podkreśl właściwe]: 

(chowie bydła mlecznego / chowie nierogacizny / uprawie buraków cukrowych). Spośród znanych puszcz 

północno-wschodniej Polski: Augustowskiej, Białowieskiej i Knyszyńskiej największą powierzchnię, licząc także 

tereny puszczy poza granicami kraju, zajmuje [podkreśl właściwe]: (Augustowska / Białowieska / Knyszyńska), 

ale i ona ustępuje powierzchniowo [podkreśl właściwe]: (Borom Tucholskim / Puszczy Kampinoskiej / 

Puszczy Niepołomickiej). 
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Zadanie 4. 
Młody Geograf wie też, kiedy zbudowano znane kanały śródlądowe w Polsce. Potrafi uporządkować je od 
najstarszego (zbudowanego najwcześniej) do najmłodszego (zbudowanego najpóźniej), wypełniając poniższą 
tabelę. Odpowiedzi wybierz spośród poniższych: 

Augustowski,  Bydgoski,  Elbląski,  Gliwicki 

Lata budowy kanału Nazwa kanału 

1773-74  

1824-1838 (z przerwami)  

1933-39 (wykorzystano fragmenty starego kanału)  

 


