
    

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DO KONKURSU 
POD NAZWĄ „KONKURS TRANS-JAN” 

EDYCJA 01.2022R. „Geografia świata” 

 

UZUPEŁNIAJĄC PONIŻSZY FORMULARZ POTWIERDZAM CHĘD UDZIAŁU W KONKURSIE POD NAZWĄ 

„KONKURS TRANS-JAN” 

 

 OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU POD NAZWĄ „KONKURS 

TRANS-JAN” I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚD 

 

 

_________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

_________________________________________ 

DATA URODZENIA 

_________________________________________ 

CZYTELNY PODPIS I DATA 

 

PYTANIA KONKURSOWE 

1. Najdłuższy równoleżnik Ziemi to: 
a) Zwrotnik Koziorożca znajdujący się na południowej półkuli Ziemi, wyznaczający najdalej na 

południe wysunięte miejsce, nad którym Słooce może znajdowad się w zenicie w czasie 
przesilenia grudniowego (21–22 grudnia). 

b) Koło podbiegunowe, krąg polarny - równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 
66°33'39"N (na półkuli północnej) lub 66°33'39"S (na półkuli południowej). 

c) Równik, o długości 40 075 kilometrów. 
 
2. Oceany ziemskie to: 
a) Ocean Północnoazjatycki, Ocean Spokojny, Ocean Indyjski, Ocean Południowoamerykaoski i 

Ocean Północnoamerykaoski. 
b) Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean Spokojny (Pacyfik), Ocean Arktyczny 

i Ocean Południowy. 
c) Ocean Atlantycki, Ocean Spokojny, Ocean Śródziemnomorski, Ocean Azjatycki i Ocean 

Australijski. 
 
3. Archipelag wysp i jednocześnie paostwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, znajdujące się 

ok. 1600 km od wybrzeży Afryki, położone na północny wschód od Madagaskaru, posiadające 
najbliższe paostwa i terytoria zamorskie wokół swojego obszaru takie jak Mauritius 
i Reunion na południu oraz Malediwy na północnym wschodzie to: 



a) Karaiby. 
b) Indonezja. 
c) Seszele (Republika Seszeli). 
 
4. Archipelag wysp oraz paostwo wyspiarskie o tej samej nazwie, położone na Oceanie 

Indyjskim, leżące ok. 500 km na południowy zachód od południowego kraoca Indii to: 
a) Malediwy. 
b) Azory.   
c) Komory. 
 
5. Wyspa znajdująca się na południowym Oceanie Spokojnym, zamieszkana przez ok. 7750 

mieszkaoców, należąca do Chile, leżąca w odległości 3600 km od Chile kontynentalnego, 
znana w świecie przede wszystkim z kamiennych posągów: 

a) Wyspa Wielkanocna. 
b) Wyspa Księcia Edwarda. 
c) Wyspa Bożego Narodzenia. 
  
6. Brytyjska wyspa wulkaniczna, położona na Oceanie Atlantyckim, około 1900 km na zachód 

od południowo-zachodniego wybrzeża Afryki, zamieszkiwana przez ok. 4500 osób, 
o powierzchni 122 km², ok. 17 km długości i ok. 10 kilometrów szerokości to: 

a) Wyspa Świętej Heleny. 
b) Wyspa Księcia Jerzego. 
c) Wyspa Wniebowstąpienia. 
 
7. Największa wyspa na portugalskim archipelagu leżącym na Oceanie Atlantyckim, zaliczanym 

do Makaronezji, leżąca ok. 860 km na południowy-zachód od kontynentalnej Portugalii oraz 
ok. 450 km na północ od hiszpaoskich Wysp Kanaryjskich to: 

a) Korsyka. 
b) Madera. 
c) Jawa. 
 
8. Terytorium Japonii znajduje się w większości na czterech dużych wyspach takich jak: 
a) Honsiu, Okinoshima, Kunashiri, Etorofu. 
b) Honsiu, Kiusiu, Sikoku, Hokkaido. 
c) Honsiu, Shikotan, Oshima, Kozushima. 
 
9. Afrykaoskie paostwo położone w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem 

Czerwonym, graniczące z Egiptem, Erytreą, Etiopią, Sudanem Południowym, Republiką 
Środkowoafrykaoską, Czadem i Libią ze stolicą w Chartumie to:  

a) Libia.  
b) Republika Konga. 
c) Sudan. 
 
10. Paostwo położone na półkuli południowej, obejmujące cały kontynent wraz z wyspą 

Tasmania i innymi znacznie mniejszymi wyspami na Oceanie Indyjskim i Spokojnym to: 
a) Australia ze stolicą w Sydney. 
b) Australia ze stolicą w Canberze. 
c) Nowa Zelandia ze stolicą w Wellington. 
 
11. Najdłuższymi rzekami na Ziemi są: 
a) Amazonka, Jangcy, Nil, Missisipi, Huang-Ho, Ob.-Irtysz, Kongo, Mekong. 
b) Ren, Dunaj, Nil, Irtysz, Tamiza, Wisła. 
c) Nil, Orinoko, Bug, Odra, Ren, Sekwana. 
 
 



12. Czarnogóra, Erytrea, Ghana, Fidżi, Kanada, Turcja. Stolicami tych wymienionych paostw 
są odpowiednio: 

a) Damaszek, Berno, Zurich, Berlin, Paryż, Kaliningrad. 
b) Moskwa, Londyn, Lome, Lusaka, Prisztina, Kabul. 
c) Podgorica, Asmara, Akra, Suva, Ottawa, Ankara.  
 
13. Paostwo, uznawane za prowincję Chin, leżące na wyspie położonej na wschód od Chin to: 
a) Birma. 
b) Tajwan. 
c) Tajlandia. 
 
14. Pasma górskie posiadające większośd najwyższych szczytów górskich na Ziemi to: 
a) Alpy i Karpaty. 
b) Andy i Kordyliery. 
c) Himalaje i Karakorum. 
 
15. Afrykaoskie paostwo Niger graniczy z takimi paostwami jak: 
a) Mali, Algeria, Libia, Czad, Nigeria, Benin, Burkina Faso. 
b) Libia, Egipt, Sudan, Somalia, Arabia Saudyjska. 
c) Kongo, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Czad, RPA. 
 
16. Wyspiarskie, niepodległe paostwo afrykaoskie leżące w północnej części Kanału 

Mozambickiego, zlokalizowane na archipelagu wysp pomiędzy północną częścią 
Madagaskaru a północno-wschodnią częścią Mozambiku, którego najbliższymi paostwami są 
Mozambik, Tanzania i  Madagaskar to:  

a) Aleuty. 
b) Mariany. 
c) Komory. 
 
17. Największe jeziora na Ziemi to: 
a) Tanganika, Titicaca, Śniardwy, Bajkał. 
b) Morze Kaspijskie, Jezioro Górne, Jezioro Wiktorii, Huron, Michigan, Tanganika, Bajkał. 
c) Huron, Erie, Ontario, Great Salt Lake. 
 
 
18. Wymieo co najmniej pięd największych pustyo na Ziemi. 
 
Odp.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
19. Wymieo co najmniej siedem wysp leżących w akwenie Morza Śródziemnego. 
 
Odp.: ……………………………………………………………………….………………………............................................. 
 
………………………………………………………………………………….…………………….............................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………............................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………............................................... 



W PRZYPADKU WYGRANEJ W KONKURSIE, WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEKAZANIE PRZEZ TRAN-JAN SP. 

Z O.O. MOICH DANYCH OSOBOWYCH WYMAGANYCH DO WYDANIA NAGRODY ORGANIZATOROWI 

KONKURSU, SPÓŁCE FIRST LINE POLSKA SP.Z O.O. 

 

_________________________________________ 

 

CZYTELNY PODPIS I DATA 

 

 

NINIEJSZY FORMULARZ  NALEŻY PRZEKAZAĆ UPRAWNIONEMU PRZEDSTAWICIELOWI TRANS-JAN 

W TERMINIE DO 20.01.2022r. 

 

Administratorem danych osobowych jest Uczestników First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 

Warszawa. Można się z nami kontaktowad w następujący sposób: 

listownie: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa 

na adres elektroniczny: dane@1stline.pl,  

numer telefonu: +48 22 50 80 180 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich 

zobowiązao wynikających z organizacji Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na 

potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, 

wynikających z przepisów podatkowych  i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośd do wykonania takich 

obowiązków Osobie, której dane są przetwarzane: a)przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; 

b)przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 

przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 

przedstawienie dodatkowego oświadczenia; c)przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich 

uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie 

jest niezbędne:  do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa 

paostwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo; d)przysługuje prawo 

ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowośd danych 

osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w 

zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na 

mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;. e)przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – 

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie 

uzasadnionym interesie Administratora Danych; f)przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

mailto:dane@1stline.pl

