
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw przykładowych pytań Bee 

Liga 7-8 

1. Ta cecha klimatu Polski wyraża się w dużej zmienności pogody w ciągu roku oraz 

występowaniu sześciu klimatycznych pór roku. Charakteryzuje się ona niewielkimi opadami 

skoncentrowanymi w lecie oraz zmiennością amplitud rocznych temperatur na wschodzie 

i zachodzie kraju. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę tej cechy klimatu Polski, na którą wpływa 

położenie kraju między strefami wpływów różnych czynników klimatotwórczych. 

ODPOWIEDŹ: PRZEJŚCIOWY 

2. Ta rzeka płynąca na terenie trzech krajów jest jedną z największych w zlewisku Morza 

Bałtyckiego. Jej największym, najzasobniejszym w wodę dopływem jest Warta. Aby zdobyć 

punkt, podaj nazwę drugiej najdłuższej w Polsce rzeki mającej swoje źródło w Czechach. 

ODPOWIEDŹ: ODRA 

3. Ten typ gleby występuje na 1% powierzchni Polski. Powstaje on ze zwietrzenia skał 

węglanowych i siarczanowych w klimacie umiarkowanym wilgotnym i ma odczyn zasadowy 

lub obojętny. Aby zdobyć punkt, nazwij ten typ gleby, która jest dobrej jakości i występuje 

między innymi na Wyżynie Małopolskiej oraz na Wyżynie Lubelskiej. 

ODPOWIEDŹ: RĘDZINY 

4. W tym województwie nie występuje bogactwo surowców mineralnych, dominuje 

urozmaicona rzeźba terenu i jest wiele pagórków polodowcowych. Ze względu na 

pagórkowaty teren oraz późne zasiedlanie tych terenów, głównie poprzez przymusowe 

przesiedlenia takie jak akcja Wisła, nie ma tu dużych ośrodków miejskich. Aby zdobyć punkt, 

podaj nazwę tego jednego z najmniej zaludnionych województw w Polsce, na którego terenie 

znajduje się Olsztyn. 

ODPOWIEDŹ: WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

 



 
 

5. Ta mniejszość etniczna zamieszkuje okolice Warszawy, Łodzi oraz Wrocławia. Pierwsi 

przedstawiciele tej mniejszości przybyli na teren księstwa halicko-wołyńskiego z Krymu już 

w XIII wieku, zaś ich język należy do grupy języków turkijskich. Aby zdobyć punkt, podaj 

nazwę tej najmniejszej mniejszości etnicznej w Polsce. 

ODPOWIEDŹ: KARAIMI 

6. To zboże uprawiane w Polsce przeznacza się głównie na paszę dla zwierząt, około 2 

milionów ton. Polska jest od lat jednym z globalnych liderów w uprawie tego zboża, będąc 

odpowiedzialnym za jedną trzecią światowej produkcji. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę 

zboża będącego alternatywą dla upraw żyta na terenach, na których dominują gleby lekkie. 

ODPOWIEDŹ: PSZENŻYTO 

7. Ta elektrownia to najdroższy pojedynczy obiekt budowlany na świecie, zaś pojemność jej 

zbiorników na wodę wynosi prawie 40 km3. Budowa tej elektrowni wodnej zakończyła się 

w 2003 roku i zmusiła około 1,5 miliona ludzi do przesiedlenia. Aby zdobyć punkt, podaj 

nazwę tej chińskiej elektrowni wodnej będącej jednocześnie największym zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym w Azji. 

ODPOWIEDŹ: TAMA TRZECH PRZEŁOMÓW 

8. W tym  roku w Polsce zatrudnienie zmniejszyło się o 40%, zaczęto likwidować oraz 

prywatyzować zakłady państwowe. To czas zmiany struktury organizacyjnej, ograniczenia 

przywilejów socjalnych i wprowadzenia zasad wolnego rynku. Aby zdobyć punkt, podaj rok, 

w którym rozpoczęła się transformacja ustrojowa i gospodarcza w Polsce. 

ODPOWIEDŹ: 1989 ROK 

9. W tym rodzaju muzeum podziwiać możemy najczęściej rekonstrukcje dawnych osad, zaś 

wiele eksponatów znajduje się na wolnym powietrzu. Te muzea etnograficzne prezentują 

kulturę ludową danego regionu. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę tego rodzaju muzeum, 

którego najstarszym przykładem w Polsce jest Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach 

Kiszewskich. 

ODPOWIEDŹ: SKANSEN 

 

 

 

 



 
 

10. To jeden z najcenniejszych pierwotnych obszarów torfowiskowych w Europie, na którym 

występuje 20 gatunków storczyków, w tym najrzadszy polski storczyk - miodokwiat 

krzyżowy. W 2007 roku był on zagrożony budową obwodnicy miasta, której stanowczo 

sprzeciwiły się organizacje działające na rzecz środowiska oraz Komisja Unii Europejskiej. 

Aby zdobyć punkt, podaj nazwę obszaru objętego ochroną programu Natura 2000 

i znajdującego się w województwie podlaskim w Puszczy Augustowskie. 

ODPOWIEDŹ: DOLINA ROSPUDY 

11. Najliczniejsze skupiska tej mniejszości narodowej w Polsce znajdują się w centralnych 

i wschodnich powiatach województwa opolskiego oraz w zachodnich powiatach 

województwa śląskiego. Przedstawiciele tej mniejszości są w większości katolikami, zaś 

nieliczni deklarują przynależność do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Aby zdobyć 

punkt, podaj nazwę najliczniejszej mniejszości narodowej w Polsce, której przedstawiciel 

zasiada w Parlamencie. 

ODPOWIEDŹ: NIEMCY 

12. Ten gospodarczo-polityczny związek państw powstał w 1952 r., początkowo licząc sześć 

państw. Następnie do związku tego zaczęło wstępować coraz więcej krajów, zaś w roku 1993 

przyjęto nazwę, pod którą funkcjonuje do dziś. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę związku 

gospodarczo-politycznego, którego członkami jest dziś 27 krajów po wystąpieniu Wielkiej 

Brytanii w 2020 r. 

ODPOWIEDŹ: UNIA EUROPEJSKA 

13. Ten kontynent jest najwyższym z zamieszkałych, a średnia wysokość nad poziomem 

morza wynosi 990 metrów.  Obszary wyżynne i górskie zajmują 75% powierzchni, zaś sam 

kontynent leży prawie w całości na półkuli wschodniej. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę 

kontynentu, na którym znajduje się zarówno najgłębsza depresja na świecie, jak i najwyższy 

łańcuch górski na Ziemi. 

ODPOWIEDŹ: AZJA 

14. Ten wulkan znajduje się w Cieśninie Sundajskiej między Sumatrą a Jawą. Wybuchł 

26 sierpnia 1883 roku, niszcząc 66% obszaru wyspy, wyrzucając pył na wysokość 80 km 

i powodując tsunami, przez które zginęło ponad 30 tysięcy osób. Aby zdobyć punkt, podaj 

nazwę tego wulkanu, który nazywa się tak samo jak wyspa, na której leży. 

ODPOWIEDŹ: KRAKATAU 

 



 
 

15. Ta chłodna faza oscylacji południowej powoduje obniżenie temperatury powierzchni 

morza na Wschodnim Pacyfiku o około 3-5 stopni Celsjusza. Pojawienie się tej chłodnej fazy 

ma wpływ na pogodę na całym świecie i utrzymuje się przez co najmniej pięć miesięcy. Aby 

zdobyć punkt, podaj nazwę wzmocnionego ochłodzenia wód oceanicznych Pacyfiku 

będącego siostrą ciepłego prądu El Niño. 

ODPOWIEDŹ: LA NIÑA  

16. To miasto w prowincji Guangdong, będące częścią metropolii Delty Rzeki Perłowej, 

zamieszkuje ponad 13 milionów ludzi. Graniczy bezpośrednio z Hongkongiem i od 1990 

roku posiada Giełdę Papierów Wartościowych. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę miasta, 

w którym w 1980 roku utworzono pierwszą specjalną strefę ekonomiczną w Chinach.  

ODPOWIEDŹ: SHENZHEN 

17. Ten archipelag na Oceanie Spokojnym składa się z 56 wysp. Położony na północny 

wschód od wyspy Hokkaido archipelag ten w większości należy do Federacji Rosyjskiej, 

jednak Japonia domaga się zwrotu czterech jego wysp. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę 

archipelagu, z powodu którego Japonia oraz Rosja do dziś formalnie pozostają w stanie 

wojny w związku z niepodpisaniem traktatu pokojowego po II wojnie światowej. 

ODPOWIEDŹ: WYSPY KURYLSKIE 

18. Ta wojna doprowadziła do pierwszego dużego kryzysu ceny ropy naftowej w wyniku 

zaprzestania eksportu surowca z krajów arabskich na tereny krajów Europy Zachodniej 

i Stanów Zjednoczonych. Wojna ta toczyła się ona w październiku 1973 r. między Izraelem 

i jego sojusznikami a koalicją Egiptu i Syrii. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę tej wojny znanej 

również jako wojna październikowa lub wojna ramadanowa. 

ODPOWIEDŹ: WOJNA JOM KIPUR 

19. Ten region geograficzny nie ma wyznaczonych wyraźnych granic i dominuje na nim 

pasterstwo koczownicze oraz uprawa roli. Opady występują tu nieregularnie, zaś susze 

powodują ciągły niedobór wody, pustynnienie terenów oraz duży głód. Aby zdobyć punkt, 

podaj nazwę tego regionu geograficznego w Afryce występującego wzdłuż południowych 

obrzeży Sahary i będącego jednym z najbiedniejszych regionów świata. 

ODPOWIEDŹ: SAHEL 

 

 



 
 

20. Ludzie ci żyją głównie w Afryce i przemierzają około 150-200 km rocznie wraz ze swymi 

zwierzętami. Ich wędrówki na południe uniemożliwia występowanie muchy tse-tse 

uniemożliwiającej hodowlę bydła oraz koni. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę członków 

pasterskiego lub łowieckiego ludu corocznie przepędzającego stada zwierząt ustalonymi 

trasami. 

ODPOWIEDŹ: NOMADZI/NOMADOWIE 

21. Ten typ rolnictwa polega na karczowaniu roślinności pierwotnej, wycinaniu roślinności 

oraz wypalaniu lasów. Po dokonaniu tych zabiegów plony są obfite ze względu na dużą 

zawartość popiołu w glebie dostarczających dużą ilość składników odżywczych. Aby zdobyć 

punkt, podaj nazwę tego typu rolnictwa występującego w Afryce Subsaharyjskiej, w wyniku 

którego po kilku latach ziemia się wyjaławia i uprawa przenoszona jest w inne miejsce. 

ODPOWIEDŹ: ROLNICTWO WĘDROWNE/ŻAROWE/ODŁOGOWE 

22. Nizina ta, na której panuje klimat równikowy, porośnięta jest przez selwę, czyli wilgotny, 

wiecznie zielony las równikowy. Głębokość koryta rzek na tej rozległej, płaskiej nizinie 

mającej długości 3200 km sięga do 70 km. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę największej niziny 

rzecznej na świecie zajmującej powierzchnię 3,5 miliona km2. 

ODPOWIEDŹ: NIZINA AMAZONKI 

23. Ten cyklon tropikalny spowodował śmierć prawie dwóch tysięcy osób, zaginięcie 

siedmiuset kolejnych oraz zapisał się w historii jako jeden z najbardziej niszczycielskich 

w historii Stanów Zjednoczonych. W ciągu zaledwie 18 godzin przeistoczył się z burzy 

tropikalnej w cyklon, aby 28 sierpnia 2005 roku otrzymać 5 kategorię siły huraganu 

z największą prędkością wiatru - 282 km/h. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę tego huraganu, 

który w 2005 roku zniszczył Nowy Orlean w stanie Luizjana. 

ODPOWIEDŹ: KATRINA 

24. Ten silnie zurbanizowany obszar mieszkalny jest silnie powiązany komunikacyjnie. 

Przykładami takich obszarów są: BosWash, Chicator czy Bay Area. Aby zdobyć punkt, podaj 

nazwę obszaru złożonego z kilku aglomeracji miejskich, w których liczba mieszkańców 

wynosi co najmniej 20 milionów. 

ODPOWIEDŹ: MEGALOPOLIS 

 

 



 
 

25. Te trudne do przebycia, przeważnie suche, kolczaste zarośla występują w suchym 

klimacie o nieregularnych opadach. Wyróżnia się trzy rodzaje tych zarośli: brigalow, malee 

oraz mulga. Aby zdobyć punkt, podaj nazwę zarośli, które często wykorzystywane są na 

pastwiska w Australii, często zwane buszem australijskim. 

ODPOWIEDŹ: SKRUB  

26. Ten polski podróżnik urodzony koło Poznania prowadził badania na wszystkich 

kontynentach poza Antarktydą. Opracował mapę geologiczną Nowej Południowej Walii oraz 

Tasmanii. Aby zdobyć punkt, podaj nazwisko Polaka, który odkrył i zbadał Wielkie Góry 

Wododziałowe, zaś ich najwyższy szczyt nazwał Górą Kościuszki. 

ODPOWIEDŹ: PAWEŁ EDMUND STRZELECKI 

27. Ta najstarsza na świecie grupa etniczna jeszcze na początku XIX wieku liczyła ponad 

pięćset plemion zbieracko-łowieckich, z których każde miało własną nazwę, dialekt oraz 

terytorium. Ich twórczość artystyczna była ściśle związana ze sferą wierzeń, na malowidłach 

przedstawiano mity z Czasu Snu, gdy bogowie tworzyli ziemię. Aby zdobyć punkt, podaj 

nazwę grupy etnicznej żyjącej na terenie Australii, która liczy dziś około 700 tysięcy osób. 

ODPOWIEDŹ: ABORYGENI 

28. Ta masa lodu ma grubość do kilku tysięcy metrów i pokrywa wielkie obszary Ziemi. Ma 

wypukłą powierzchnię, zaś na obszarach o sprzyjającym ukształtowaniu terenu może dojść 

do jego powstania poprzez połączenie wielu lodowców w olbrzymi masyw. Aby zdobyć 

punkt, podaj nazwę rozległej pokrywy lodowej, która występuje na Antarktydzie 

i Grenlandii. 

ODPOWIEDŹ: LĄDOLÓD 

29. Ten amerykański badacz i odkrywca kilkakrotnie przeszedł północną Grenlandię 

w poszukiwaniu punktu do wyjścia na biegun północny. Po przygotowaniach w 1909 roku 

wyruszył z przylądka Columbia na wyprawę wraz z siedmioma Amerykanami, dużą grupą 

Eskimosów oraz bagażami ciągniętymi przez 133 psy. Aby zdobyć punkt, podaj nazwisko 

amerykańskiego badacza, który w 1909 roku zdobył biegun północny. 

ODPOWIEDŹ: ROBERT EDWIN PEARY 

30. Ten dokument został podpisany 1 grudnia 1959 roku w Waszyngtonie przez 29 państw. 

Sygnatariusze tego aktu prawa międzynarodowego mają stacje badawcze na Antarktydzie. 

Aby zdobyć punkt, podaj nazwę dokumentu, zgodnie z którym Antarktyda jest terytorium 

neutralnym, wspólnie zarządzanym, wykorzystywanym wyłącznie w celach pokojowych. 

ODPOWIEDŹ: TRAKTAT ANTARKTYCZNY 


