
-3/1- 

Prawa autorskie zastrzeżone 

 

XXXVI OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

                         Zawody II stopnia pisemne – podejście 3 
 

Zadanie 11. 

A. Wypełnij poniższą tabelę, która ukaże strukturę zatrudnienia i strukturę PKB w Polsce według sfer 

gospodarki. Odpowiedzi wybierz spośród poniższych: 

Udział % w tworzeniu PKB: 4, 28, 68 

Udział % w zatrudnieniu: 17, 28, 55 

Sfera gospodarki Udział % w tworzeniu PKB Udział % w zatrudnieniu 

  I Rolnictwo i leśnictwo   

 II Przemysł i budownictwo   

III Usługi   

B. Na podstawie wypełnionej tabeli określ, która ze sfer gospodarki jest najbardziej, a która najmniej efektywna. 

Najbardziej efektywna jest sfera .......................................................................................................................... 

Najmniej efektywna jest sfera .............................................................................................................................. 

 

Zadanie 12. 

Uzupełnij tabelę wstawiając w odpowiednie miejsca znak „X”. 

A – województwa, w których gęstość sieci kolejowej i drogowej (o nawierzchni twardej) jest wyższa od 

średniej w Polsce (jest pięć takich województw) 

B – województwa, w których gęstość sieci kolejowej i drogowej (o nawierzchni twardej) jest niższa od 

średniej w Polsce (jest pięć takich województw) 

C – województwa, w których gęstość sieci kolejowej jest niższa od średniej w Polsce, a drogowej – wyższa 

(są trzy takie województwa i sąsiadują one ze sobą) 

D – województwa, w których gęstość sieci kolejowej jest wyższa od średniej w Polsce, a drogowej – niższa 

Województwo A B C D 

Dolnośląskie     

Kujawsko-pomorskie     

Lubelskie     

Lubuskie     

Łódzkie     

Małopolskie     

Mazowieckie     

Opolskie     

Podkarpackie     

Podlaskie     

Pomorskie     

Śląskie     

Świętokrzyskie     

Warmińsko-mazurskie     

Wielkopolskie     

Zachodniopomorskie     
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Zadanie 13. 

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

jest fałszywe. 

  P    F 

Wartość towarów eksportowanych przez Polskę jest mniejsza niż wartość towarów importowanych, 

czyli saldo wymiany handlowej jest ujemne. 

Saldo wymiany handlowej Polski z Rosją jest ujemne. 

Saldo wymiany handlowej Polski z Niemcami jest dodatnie. 

Saldo wymiany handlowej Polski z większością państw UE jest ujemne. 

Większość samochodów produkowanych w Polsce jest przeznaczana na eksport. 

 

 

 

Zadanie 14. 

A. W 2007 r. było w Polsce 17 miast liczących ponad 200 tys. mieszkańców. 

a) Wymień w kolejności 5 miast w Polsce o największej liczbie mieszkańców: 

1) .................................................................. 

2) .................................................................. 

3) .................................................................. 

4) .................................................................. 

5) .................................................................. 

 

b) Wymień pozostałych 12 miast (kolejność nie jest istotna), wiedząc, że leżą one w 8 województwach: 

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

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

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

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

 

B. Podaj nazwy miast w Polsce, którego dotyczą opisy: 

a) Miasto to w latach 1870-1900 zwiększyło liczbę swoich mieszkańców z 50 tys. do 315 tys., a w latach 1990-

2007 liczba jego mieszkańców zmniejszyła się o 95 tys. 

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

b) Miasto to w latach 1921-1939 zwiększyło liczbę swoich mieszkańców z 3 tys. do 120 tys. 

............................................................................................................................................................................... 
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Zadanie 15. 

Biorąc pod uwagę obecne terytorium Polski i obecny podział administracyjny, wpisz nazwy województw do 

właściwej kolumny w tabeli. 

Województwa, których obecne 

terytorium w całości przed II wojną 

światową leżało w granicach Polski 

Województwa, których obecne terytorium 

tylko w części przed II wojną światową 

leżało w granicach Polski 

Województwa, których obecne 

terytorium w całości przed II wojną 

światową nie leżało w granicach Polski 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Zadanie 16. 

Pokoloruj na mapie zieloną kredką dwa województwa o największej lesistości oraz czerwoną kredką dwa 

województwa o najmniejszej lesistości. 

 

 


