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Miło nam, że bierzesz udział w drugim etapie tegorocznego, już trzydziestego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.          Przed Tobą etap składający się z 11 zadań, które pozwolą na sprawdzenie wiadomości i umiejętności dotyczących geografii regionalnej na przykładzie Afryki oraz na  wyłonienie uczestników finału. Życzymy jak najlepszego wyniku.    
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Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik   
17.01.2007 r.

Zadanie 1.  ( 8 pkt )  mapa na str. 3
Afryka jest kontynentem o skrajnych wartościach dotyczących gęstości zaludnienia. 
A / Spośród miejsc zaznaczonych na mapie cyframi arabskimi od 1 – 7 wybierz cztery obszary o największej koncentracji ludności.
Odp. 	Są to miejsca oznaczone numerami:   ..........,  ………,  ………., ………. .

B / Do każdego wybranego w zad.1 obszaru (numer) dopasuj dwa czynniki (litery z podanych poniżej), które wpłynęły na wysoką wartość gęstości zaludnienia tego rejonu.

Odp. 	a) Dla numeru ……… są to ………..  i  …………
b) Dla numeru ……….są to ………..  i  …………
c) Dla numeru ……….są to ………..  i  …………
d) Dla numeru ……….są to ………..  i  …………
czynniki:  a) bogate złoża ropy naftowej i jej eksploatacja,  b) położenie nad rzeką,                c) żyzne gleby,  d) nizinność terenu,  e) dogodne do osadnictwa warunki klimatyczne,              f) swobodny dostęp do wody pitnej, g) wielkie porty morskie, h) szlaki komunikacyjne lądowe.

Zadanie 2.  ( 5 pkt ) mapa na str. 3
Przyporządkuj obszarom oznaczonym na mapie literami : A, B, C, D, E, po jednej grupie ludnościowej przeważającej na tych obszarach - spośród podanych niżej.
Grupy ludnościowe: Afrykanerzy, Maorysi, Pigmeje, Arabowie, Malgasze, Metysi, Buszmeni

Odp.	A- ………………………,  B- ………………….,   C- ………………………
D- ……………………………..,  E-  …………………………………
Zadanie 3.   ( 3 pkt )
Rozpoznaj i przyporządkuj do danego opisu nazwę problemu społecznego (z niżej podanych, dwa pozostaną bez przyporządkowania)
	Dążenie grupy narodowościowej do oddzielenia się, wyodrębnienia i utworzenia własnego państwa na terytorium kraju w którym żyje.

Przekonanie o wyższości umysłowej, moralnej i kulturowej jednej rasy nad innymi. W RPA  teoria ta była podstawą polityki apartheidu i powstania bantustanów.
Proces politycznego i gospodarczego podporządkowania przez jedno państwo jednego lub wielu państw. Problem ten szczególnie mocno dotknął kraje Afryki.
 problemy:  faszyzm,  kolonializm, separatyzm, rasizm ,industrializm

Odp.  	a) to ………………………………….
        	 	b) to ………………………………….
          		c) to …………………………………..
Zadanie 4. 	(6 pkt)  mapa na str. 3
Na mapie na sąsiedniej stronie zaznaczono dwa punkty: X i Z. W którym punkcie:
a) różnice między długością dnia i nocy są większe? 	......
b) Słońce może w ciągu roku górować niżej?		......		
c) suma opadów rocznych jest większa?			...... 
d) dobowa amplituda temperatury jest większa?		......
e) potencjalna roślinność jest bardziej bujna?		......
f) podaj pełne współrzędne punktu X	szer. geogr.	......° ......
						dług. geogr.	......° ......
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Zadanie 5. 	( 4 pkt )
Zbudowanie wielkiej tamy na Nilu w Asuanie dzięki której powstało sztuczne Jezioro Nasera,  było ważną inwestycją gospodarczą dla mieszkańców Egiptu. Spowodowało to wiele zmian zarówno pozytywnych jak i negatywnych w środowisku przyrodniczym         i gospodarce. Podaj po dwa przykłady skutków pozytywnych i negatywnych tego przedsięwzięcia 
Skutki pozytywne:

1)……………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………

Skutki negatywne:

1)……………………………………………………………………………………………..

2)……………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6.	(3 pkt)
Oblicz i wskaż, ile cm2 zajmuje Jez. Nasera (5126 km2) na mapie w skali 1 : 5 000 000.
Rozw. 	1 cm  -  50 km		..........................................................
				..........................................................
				.........................................................
a) 10,2 cm2		b) 2,05 cm2		c) 102,5 cm2		d) 20,5 cm2
Zadanie 7.  ( 10 pkt ) 
Rozwiąż krzyżówkę a następnie wyjaśnij znaczenie hasła, które jest jej rozwiązaniem
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	kotlina, rzeka, dwa państwa,
	sucholubne, parasolowate drzewo sawanny kolczastej,
	stolicą tego państwa jest Maputo,
	górny odcinek tej południowoafrykańskiej rzeki zwany jest Rzeką Krokodyla,
	stolica państwa, w której jest meta rajdów samochodowych z Paryża przez Saharę,
	masyw górski równikowej Afryki, pomiędzy jeziorami Alberta i Edwarda, którego dawna nazwa  - znana od starożytności - to Góry Księżycowe,
	afrykańskie „słodkie ziemniaki”,
	czysty węgiel, cenny minerał wydobywany np. w RPA,
	archipelag  jak „zamknięte pomieszczenia’, na N od Madagaskaru ze stolicą Moroni.


hasło krzyżówki: ……………………………………………………
wyjaśnienie hasła:………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………….....................................
Zadanie 8 ( 6 pkt )
Wybierz  poprawne zakończenie  informacji i wstaw w tym miejscu „X” wg wzoru.
Kair jest stolicą                                        		 Egiptu… X… /   Tunezji…
1. Większa liczbę ludności ma                             	Namibia…… 	/  Nigeria ………
2. Stolicą RPA jest                                                 	Kapsztad……	/  Pretoria………
3. Roślinożernym zwierzęciem sawanny jest        	Gepard……  .	/  Nosorożec……
4. Zimny prąd morski to                                      	Benguelski…	/ Mozambicki…...
5. Koczownicze plemię Sahary to                         	Nomadzi……	/ Masaje…………
6. Wcześniej Słońce wschodzi na       		Przyl. Zielonym…/ Przyl. Igielnym…

Zadanie 9. ( 4 pkt )
Atrakcje turystyczne  wybranych krajów Afryki są zawarte w poniższych opisach.  
Do każdego opisu podaj nazwę kraju.                                                                   
Opis 1.
16 parków narodowych, największy z nich to Tsavo-z bogatą fauną. Parkami górskimi są Aberdave i Mount Elgon – wyróżniające się zróżnicowaną roślinnością górską –od zarośli bambusowych przez lasy górskie po łąki typu alpejskiego. Ponadto park Narodowy Jezior Nakuru – 370 gatunków ptaków, wśród nich flamingi i pelikany.
Odp. Nazwa kraju to: …………………………………………
Opis 2.
 Liczne parki narodowe, wśród nich najbardziej znany w świecie to Serengeti – kraina antylop, zebr, żyraf i gepardów. Kolejny to PN Arusza- z wygasłym wulkanem Meru oraz PN z najwyższym masywem Afryki. Natomiast ciekawostką kolejnego Parku Narodowego Ruando - jest to, że znajduje się na wyspie największego jeziora Afryki.
Odp. Nazwa kraju to :………………………………
Opis 3. 
Wyspa ta, pochodzenia wulkanicznego, jest rajem dla turystów. Otacza ja rafa koralowa – która jest celem wypraw dla nurkujących. Wybrzeża to białe, piaszczyste plaże. Park ptaków, akwarium morskie, wodospady Rochester w sąsiedztwie nowoczesnych hoteli przyciągają zamożnych turystów, tym bardziej, że na wyspa posiada duży port lotniczy.
Odp. Nazwa kraju to: ………………………………
Opis 4. 
Najważniejszym i najciekawszym jest PN Krugera – żyją tu słonie, żyrafy, nosorożce, strusie i inne. Atrakcją turystyczną południowej części tego kraju są wioski Zulusów- i ich pokazy folklorystyczne. Ośrodkami koncentracji ruchu turystycznego są m.in. Durban, Port Elizabeth i East London.
Odp. Nazwa kraju to: ………………………………

Zadanie 10. ( 4 pkt )
Na podstawie mapy i tekstu podaj:
dwie przyczyny zróżnicowania zasięgu występowania sawanny na północ i południe od równika
	 .........................................................................................................................

..........................................................................................................................
	dwa przykłady skutków rozwoju hodowli bydła dla środowiska przyrodniczego.

	.......................................................................................................................... 
	..........................................................................................................................

 „[…].Hodowla, głównie bydła to obecnie dominująca dziedzina gospodarki na rozległych obszarach strefy sawann, od Atlantyku po Somalię i Madagaskar. W warunkach tych, hodowla nie jest jednak rozwiązaniem właściwym. Uważa się, że prowadzi ona do trwałych zniszczeń  w przyrodzie,[….].powodując spustoszenie w naturalnej szacie roślinnej. Typowe dla strefy Sudanu sawanny traktuje się coraz częściej nie jako naturalną formację roślinną ale jako rezultat gospodarki pasterskiej. Naturalnym zbiorowiskiem roślinnym jest las. Zachował się on jeszcze na południe od równika (miombo), podczas gdy w Sudanie zastąpiony został roślinnością trawiastą.[….]
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Zróżnicowanie rocznej sumy opadów
Zadanie 11.  ( 7 pkt )
Dokonaj analizy zamieszczonych poniżej klimatogramów i wykonaj polecenia.
Najmniejszą roczną amplitudę temperatury przedstawia klimatogram ………….., i wynosi ona około ………………
Najwyższą roczną sumę opadów przedstawia klimatogram …………… i wynosi ona około ………………
Wskazanym niżej klimatogramom przyporządkuj odpowiedni typ klimatu
 	 - Klimatogram „A” - …………………  
- Klimatogram „ B” - …………………
  	- Klimatogram „C”  - …………………

typy klimatów:  I – równikowy wybitnie wilgotny,  II – zwrotnikowy suchy,  
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                                    III – podzwrotnikowy,  IV -  podrównikowy wilgotny
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Dziękujemy

