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XL  OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

                         Zawody II stopnia pisemne – podejście 3 

Zadanie 14. 

Wykonaj polecenia odnoszące się do poniższej mapy. 

 

A. Pokoloruj na mapie czerwoną kredką państwa, w których język urzędowy należy do grupy języków 

zachodniosłowiańskich. Pokolorowane państwa opisz liczbami 1-3. Nazwy państw wpisz w odpowiednie 

miejsca poniżej. 

Państwo 1:  Polska             Państwo 2:  Czechy      Państwo 3:  Słowacja 

B. Pokoloruj na mapie zieloną kredką państwa, w których język urzędowy należy do grupy języków ugrofińskich. 

Pokolorowane państwa opisz liczbami 4-6. Nazwy państw wpisz w odpowiednie miejsca poniżej. 

Państwo 4:  Finlandia                      Państwo 5:  Estonia                         Państwo 6:  Węgry 

C. Na mapie zaznaczono literami A-D skupiska narodów europejskich nie posiadających własnych państw. 

Wpisz nazwy tych narodów w odpowiednie rubryki tabeli. 

Litera na mapie Naród 

A Walijczycy 

B Katalończycy 

C Lapończycy lub Saamowie (Saami) 

D Serbołużyczanie lub Łużyczanie 



-3/2- 

Zadanie 15. 

A. Podaj nazwy państw, które są stronami konfliktów terytorialnych o obszary wymienione w tabeli. 

Obszar Państwo 1 Państwo 2 

Falklandy Argentyna Wielka Brytania 

Górski Karabach Armenia Azerbejdżan 

Kaszmir Indie Pakistan 

Kuryle Południowe Japonia Rosja 

Wyspy Senkaku Chiny lub Tajwan Japonia 

Wzgórza Golan Izrael Syria 

B. Przy każdym z wymienionych obszarów podkreśl dominującą przyczynę (tylko jedną) występujących tam 

konfliktów terytorialnych. 

a) Górski Karabach:  ekonomiczny (przemysł przetwórczy) / ekonomiczny (surowce mineralne) / 

etniczno-religijny 

b) Kaszmir:  ekonomiczny / religijny / zapewnienie dostępu do morza 

c) Kuryle Południowe:  ekonomiczny / etniczny / religijny 

d) Wyspy Senkaku:  ekonomiczny / etniczny / religijny 

 

Zadanie 16. 

Podaj nazwy mniejszości narodowych lub etnicznych związanych z wymienionymi w tabeli miejscowościami 

w Polsce oraz dominujące wyznanie wśród członków tej mniejszości. 

Uwaga! W przypadku chrześcijaństwa należy rozróżnić: grekokatolicyzm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm. 

Miejscowość Mniejszość narodowa lub etniczna Dominujące wyznanie wśród mniejszości 

Hajnówka Białorusini lub Ukraińcy lub Rusini prawosławie 

Krapkowice Niemcy katolicyzm 

Kruszyniany Tatarzy islam (sunnizm) 

Przemyśl Ukraińcy grekokatolicyzm lub prawosławie 

Puńsk Litwini katolicyzm 

Zelów Czesi protestantyzm 
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Zadanie 17. 

Poniżej podano nazwy wielkich sanktuariów bądź też miejscowości, w których się one znajdują. Wpisz 

w odpowiednie rubryki tabeli nazwy religii, których wyznawcy uznają te miejsca za święte oraz nazwy 

państw, w których się one znajdują. 

Uwaga! W przypadku chrześcijaństwa należy rozróżnić: katolicyzm, prawosławie, protestantyzm. 

Sanktuarium lub miejscowość Religia Państwo 

An-Nadżaf islam (szyizm) Irak 

Amritsar sikhizm Indie 

Guadalupe katolicyzm Meksyk 

Grabarka prawosławie Polska 

Lhasa buddyzm lub lamaizm Chiny 

Ławra Peczerska prawosławie Ukraina 

Medziugorje katolicyzm Bośnia i Hercegowina 

Wambierzyce katolicyzm Polska 

Waranasi (Benares) hinduizm Indie 

Zadanie 18. 

Podaj nazwy państw, do których należą wymienione w tabeli wyspy. 

Wyspa / Wyspy Państwo 

Anguilla Wielka Brytania 

Bouveta Norwegia 

Gwadelupa Francja 

Kergulena Francja 

Niedźwiedzia Norwegia 

 


