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XXXVII  OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

Zawody III stopnia pisemne – podejście 3 

Zadanie 10. 

Podaj nazwy miejscowości uzdrowiskowych i państw, na obszarze których się znajdują: 

A. Uzdrowisko to otrzymało prawa miejskie w 1594 r. Od nazwy miasta pochodzi nazwa metody leczenia 

z użyciem wody. W mieście znajduje się jeden z najstarszych na świecie torów wyścigowych. 

miejscowość: ..................................................     państwo: .................................................. 

B. Uzdrowisko znane w czasach rzymskich jako Aquae Calidae. W mieście produkowana jest znana woda 

mineralna, na bazie której produkowane są kosmetyki. W trakcie II wojny światowej siedziba rządu 

kolaborującego z Niemcami. 

miejscowość: ..................................................     państwo: .................................................. 

C. Miasto założone w 1350 r. nad rzeką Teplą przez Cesarza Karola IV. Występują tam cieplice alkaliczno-

słone o temperaturze od 41 do 72°C. Miasto znane z międzynarodowego festiwalu filmowego. 

miejscowość: ..................................................     państwo: .................................................. 

D. Uzdrowisko znane z bogatych tradycji leczenia gruźlicy. W mieście dzieje się akcja powieści „Czarodziejska 

Góra” Tomasza Manna. Corocznie odbywają się tam spotkania ekonomistów z całego świata. 

miejscowość: ..................................................     państwo: .................................................. 

E. Miasto położone u podnóża Gorganów. Występuje tam m.in. rzadko spotykana szczawa alkaliczno-ziemna 

oraz złoża borowiny. Historyczne miejsce wydobywania ropy naftowej, od której wzięła nazwę miejscowa 

woda mineralna „Naftusia”. 

miejscowość: ..................................................     państwo: .................................................. 

F. Uzdrowisko położone na wyspie, około 150 km na zachód od stolicy państwa, zbudowane w miejscu 

występowania wód geotermalnych. W czasach rzymskich znane jako Aqua Sulis. Znajdujący się w nim 

XVIII-wieczny układ architektoniczno-urbanistyczny został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO. 

miejscowość: ..................................................     państwo: .................................................. 

G. Uzdrowisko znane z występujących w nim szczaw alkalicznych i żelazistych oraz z międzynarodowego 

festiwalu pianistycznego. Od XVI wieku ośrodek produkcji papieru. Miasto w kotlinie śródgórskiej, 

poważnie zniszczone w trakcie powodzi w 1998 r. 

miejscowość: ..................................................     państwo: .................................................. 
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Zadanie 11. 

A. Podane niżej państwa uszereguj w kolejności od tych, w których dochody z turystyki przypadające na 

1 mieszkańca są najwyższe, do tych, w których są one najniższe: 

Austria,  Hiszpania,  Macedonia,  Polska,  San Marino,  Węgry 

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

B. Spośród niżej wymienionych podkreśl nazwy 6 państw, w których wpływy z turystyki przekraczają 10% 

wartości PKB. 

Belize,  Burkina Faso,  Czechy,  Cypr,  Grecja,  Kanada,  Malediwy,  Norwegia,  Polska,  Seszele, 

Szwajcaria,  Vanuatu 

C. Uzupełnij poniższe zdania. 

Państwo w Azji, do którego przyjeżdża rocznie największa liczba turystów to: ........................................... 

Państwo w Europie, do którego przyjeżdża rocznie największa liczba turystów to: ...................................... 

Państwo w Europie, którego obywatele wydają najwięcej na wyjazdy zagraniczne (ponad 80 mld USD 

rocznie) to .............................................. 

Zadanie 12. 

W statystykach Światowej Organizacji Turystycznej ONZ Afryka na południe od Sahary jest regionem, do 

którego (nie licząc Australii i Oceanii) przybywa najmniej turystów zagranicznych i dochody z turystyki są 

najmniejsze. Omów w punktach 4 najistotniejsze tego przyczyny. 

1. ........................................................................................................................................................................... 

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

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

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

2. ........................................................................................................................................................................... 

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

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

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

3. ........................................................................................................................................................................... 

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

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

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

4. ........................................................................................................................................................................... 

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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Zadanie 13. 

Poniżej wymieniono 6 rodzajów atrakcji turystycznych i państwa leżące nad Morzem Śródziemnym, w których 

można je oglądać (niekoniecznie nad samym morzem). W przypadku dwóch atrakcji wszystkie wymienione 

państwa spełniają odpowiednie kryteria, w pozostałych czterech błędnie wpisano po 1 państwie. Podkreśl 

niebieską kredką nazwy państw wpisane poprawnie, czerwoną kredą – niepoprawnie. 

a) czynne wulkany:   Grecja,  Liban,  Włochy 

b) lasy cedrowe:   Algieria,  Grecja,  Liban,  Maroko 

c) wieczne śniegi i lodowce:   Francja,  Grecja,  Hiszpania,  Turcja,  Włochy 

d) wybrzeża riasowe:   Chorwacja,  Francja,  Hiszpania 

e) zabytki architektoniczne Cesarstwa Rzymskiego:   Algieria,  Francja,  Hiszpania,  Libia,  Włochy 

f) zabytki architektoniczne starożytnej Grecji:   Egipt,  Turcja,  Włochy 

Zadanie 14. 

Uzupełnij poniższą tabelę wstawiając w odpowiednie rubryki znak „x” jeśli w danym kraju można 

podziwiać dane atrakcje turystyczne. 

Uwaga! Za udzielenie złych odpowiedzi będą przyznawane punkty ujemne. 

Państwo 
Czynne 

wulkany 

Katedry 

gotyckie 

Piramidy 

zbudowane 

przed 1900 r. 

Rafy 

koralowe 

Rajskie 

ptaki 

Szkoły słoni 

(parady słoni) 

Wysokie góry 

(powyżej 4000 

m n.p.m.) 

Wybrzeża 

fiordowe 

Zabytkowe 

świątynie 

buddyjskie 

Chile          

Egipt          

Francja (bez obszarów 

pozaeuropejskich) 
         

Gwatemala          

Kanada          

Norwegia          

Papua-Nowa Gwinea          

Peru          

Nowa Zelandia          

Tajlandia          

Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 
         

 


