
-1/1- 

Prawa autorskie zastrzeżone 

 

XXXVII  OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

                         Zawody II stopnia pisemne – podejście 1 
 

Zadanie 1. 

A. Spośród wymienionych roślin, podkreślę tę, której powierzchnia upraw w Polsce w ostatniej dekadzie 

najbardziej się zwiększyła. 

burak cukrowy,  kukurydza,  pszenica,  ziemniak,  żyto 

B. Podkreśl, gdzie w Polsce wykształcił się nowy region mleczarski. 

Dolny Śląsk,  Podlasie,  Pomorze Zachodnie,  Świętokrzyskie,  Wielkopolska 

C. Podkreśl nazwy dwóch regionów, w których występują najlepsze warunki glebowe i klimatyczne do 

uprawy pszenicy. 

Mazowsze,  Mazury,  Dolny Śląsk,  Podlasie,  Pomorze,  Świętokrzyskie,  Wielkopolska 

D. Podaj nazwę województwa z najmniejszym udziałem ugorów i odłogów (wg spisu rolnego z 2002 r.). 

województwo: ............................................................ 

Zadanie 2. 

W latach 2007-2013 Unia Europejska dofinansowuje rolnictwo w Polsce w ramach kilku funduszy. 

Obok każdego zdania zaznacz „X” w kolumnie P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub w kolumnie F, jeśli 

zdanie jest fałszywe. 

 P F 

W Polsce obowiązują dopłaty bezpośrednie z funduszu gwarancji i orientacji do powierzchni 

uprawianej (w ha). 
  

W Polsce obowiązują dopłaty bezpośrednie z funduszu gwarancji i orientacji zróżnicowane 

w zależności od rodzaju upraw. 
  

W Polsce nie obowiązują dopłaty do ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk.   

W Polsce dopłaty do 1 ha użytków rolnych są większe na jednostkę powierzchni dla gospodarstw 

małych niż dla dużych. 
  

W Polsce średnie, bezpośrednie dofinansowanie rolnika ze środków UE i krajowych wynosi 

ponad 85% dopłaty bezpośredniej dla statystycznego rolnika w krajach „starej” UE. 
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Zadanie 3. 

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej zadanie 3 zostało anulowane. 

Zadanie 4. 

A. Podaj nazwę województwa, w granicach którego znajduje się najwięcej parków narodowych (w całości 

lub części). 

województwo: ......................................................... 

B. Podaj nazwę województw, w granicach których nie znajduje się żaden park narodowy (w tym również 

żadna jego część). 

województwa: 

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

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

C. Podkreśl region fizycznogeograficzny, w którym w granicach Polski znajduje się najwięcej parków 

narodowych. 

Karpaty,  Niziny Środkowopolskie,  Pojezierza Południowobałtyckie,  Sudety 

Podaj liczbę tych parków: .............................. 

Zadanie 5. 

A. Spośród wymienionych gatunków drzew podkreśl te, które rosną naturalnie w reglu dolnym w Polsce 

w Karpatach oraz w Sudetach. 

Uwaga! Za udzielenie złych odpowiedzi będą przyznawane punkty ujemne. 

Karpaty: buk,  dąb,  jodła,  grab,  jawor,  jedlica,  lipa drobnolistna,  olsza czarna,  sosna,  świerk 

Sudety: buk,  dąb,  jodła,  grab,  jawor,  jedlica,  lipa drobnolistna,  olsza czarna,  sosna,  świerk 

B. Wśród drzewiastej flory w Polsce rośnie wiele gatunków obcego pochodzenia (egzotów). Podkreśl 

nazwy egzotów. 

Uwaga! Za udzielenie złych odpowiedzi będą przyznawane punkty ujemne. 

akacja (robinia akacjowa),  buk,  dąb szypułkowy,  dąb czerwony,  grab,  jodła,  jesion wyniosły, 

kasztanowiec,  klon jesionolistny,  wierzba iwa,  topola białodrzew 
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C. Na mapie przedstawiono zasięg występowania 4 gatunków drzew w Polsce. Rozpoznaj, które to drzewa 

spośród niżej wymienionych, a następnie wpisz odpowiednie litery w wykropkowane miejsca na mapie. 

A – świerk 

B – buk 

C – sosna 

D – modrzew 

E – cis 

F – jodła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Zasięg występowania roślin zmienia się pod wpływem zmieniających się warunków (np. klimatycznych, 

siedliskowych, gradacji szkodników). 

Podaj nazwę jednego rodzimego drzewa, którego zasięg rozszerza się: .............................................. 

Podaj nazwę jednego rodzimego drzewa, którego zasięg cofa się: ...................................................... 

Odpowiedzi wybierz spośród poniższych: 

cis,  buk,  dąb bezszypułkowy,  jodła,  lipa drobnolistna,  sosna,  świerk 

Zadanie 6. 

Uzupełnij tabelę wpisując nazwy odpowiednich rzek i mórz. 

Rzeka Jest dopływem ...... Należy do zlewiska Morza ...... 

Czarna Hańcza   

Izera   

Kwisa   

Łyna   

Orawa   

Pasłęka   

Strwiąż   

 


