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XL  OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

                         Zawody III stopnia pisemne – podejście 1 

Zadanie 1. 

Poniżej znajdują się opisy dotyczące 5 państw, będące fragmentami prozy Ryszarda Kapuścińskiego. Na ich 

podstawie odgadnij nazwy tych państw, a następnie uzupełnij tabelę. 

 
Obecna nazwa 

państwa 

Państwo, w skład którego 

wchodził ten obszar lub któremu 

był podporządkowany w 1950 r. 

Obecne największe pod 

względem liczby 

mieszkańców miasto 

w tym państwie 

Obecny język 

urzędowy w tym 

państwie 

A     

B     

C     

D     

E     

A. Smutna to osada – Mujnak. Leżała kiedyś w miejscu, gdzie piękna, życiodajna Amu-daria wpadała do Morza 

Aralskiego, niezwykłego morza w sercu wielkich pustyń. Dzisiaj nie ma już ani rzeki, ani morza. W osadzie 
wyschła zieleń, zdechły psy. Połowa ludzi wyjechała, ci co zostali nie mają gdzie się ruszyć. Nie pracują, bo to 

rybacy a ryby nie ma. Ze 178 gatunków ryb i frutti di mare zostało już tylko 38. Zresztą do morza daleko, jak 

tam się dostać przez pustynię? 

B. Suchumi, miasto palm i bougainvilli. Byłem tam w 1967 roku. Notatka z tamtego czasu: w Suchumi Guram 

zabrał mnie na smażoną rybę do restauracji Dioskuria. Urocze to miejsce. Lokal jest zbudowany w skałach, 

zatopionych w Morzu Czarnym. A skały, o które się opiera, są ruinami greckich kolonii – Dioskurii, istniejącej 
tu 25 wieków temu. Siedząc przy stoliku, można oglądać pogrążone na dnie morza miasto, zamienione teraz 

w jakieś monstrualne akwarium, którego ulicami przeciągają gromady tłustych, leniwych ryb. Ciekawe, czy 
Dioskuria stoi nadal na dnie morza, czy też przetrwawszy tam dwa i pół tysiąca lat, została ostatecznie zmieciona 

przez gruzińsko-abchaskie rakiety. 

C. Małe skupiska ludzi żyją rozrzucone po wielkiej dżungli i po szerokiej sawannie, często się nie znając i niewiele 
o sobie wiedząc. Sześć osób na kilometr kwadratowy. (...) jest tak duże jak Indie. Gandhi, żeby przejść Indie, 

potrzebował dwudziestu lat. Lumumba próbował przejść (...) w pół roku. Absolutnie niemożliwe. 

D. W imię Allacha litościwego, miłościwego! Ludzie! Obudźcie się! Od 10 lat szach mówi o rozwoju. Ale cały naród 
jest pozbawiony rzeczy najbardziej podstawowych. Szach czyni dziś obietnice na następnych 25 lat. Ale naród 

wie, że obietnice szacha są pustym słowem. Rolnictwo zostało zrujnowane, pogorszyła się sytuacja robotników 
i chłopów, niezależność gospodarki jest fikcją. I człowiek ten ośmiela się mówić o rewolucji! Cóż to za rewolucja, 

która sparaliżowała siły narodu, która uzależniła naród i jego kulturę od obcej mu dyktatury? Wzywam 

studentów, robotników, chłopów, kupców i rzemieślników, aby przystąpili do walki, aby tworzyli ruch oporu, 
i chcę was zapewnić, że reżim ten jest bliski upadku. Ludzie! Obudźcie się! W imię Allacha litościwego, 

miłościwego! W głośniku zapadła cisza. Czyj to głos? Spytał Mahmud. To mówi Chomeini, odparł Gandżi. 

E. Najtrudniej było dostać się z Mopti do Timbuktu. Droga przez pustynię była zamknięta przez wojsko, bo gdzieś 

tam w głębi, trwały walki. Można było przedostać się w ich rejon, ale wymagało to tygodni (...). W tej części 

świata nie ma żadnej miary, żadnych punktów odniesienia, kształtu ni tempa. Rozchodzi się, rozpływa, trudno 
go uchwycić, narzucić formę. Ale przekupując naczelnika lotniska w Mopti, dostałem miejsce w samolocie. 

Leci się nad Saharą, księżycową, nierzeczywistą, pełną sekretnych linii i znaków. Pustynia coś nam wyraźnie 

mówi, coś komunikuje, ale jak ją zrozumieć? 
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Zadanie 2. 

Poniższe mapy przedstawiają zróżnicowanie wybranych wskaźników społecznych, ekonomicznych bądź 

dotyczących użytkowania ziemi w państwach Europy. Rozpoznaj wskaźnik, którego zróżnicowanie 

przedstawiono na poszczególnych mapach. Podkreśl poprawną odpowiedź. 

Uwaga! Jeśli tego nie opisano inaczej, przedstawione kartogramy dotyczą lat 2010-2012. 

 

A – zmiany liczby ludności w latach 2000-2010 

B – odsetek powierzchni lasów 

C – przeciętne trwanie życia mężczyzn 

D – współczynnik dzietności 

 

A – gęstość zaludnienia 

B – liczba pojazdów samochodowych w stosunku do liczby 

ludności 

C – odsetek powierzchni użytków rolnych 

D – plony zbóż w przeliczeniu na jednostkę powierzchni 

 

A – odsetek powierzchni lasów 

B – odsetek studentów szkół wyższych w ogóle ludności 

C – wzrost PKB w latach 1995-2012 

D – zużycie surowców energetycznych na 1 mieszkańca 

 

a 

b 

c 

max 

min 

max 

max 

min 

min 
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Zadanie 3. 

Na poniższych wykresach przedstawiono liczbę oficjalnie zarejestrowanych mieszkańców pięciu największych 

miast (w ich granicach administracyjnych) w wybranych państwach europejskich (dane z lat 2010-2013). 

W wykropkowane miejsca pod wykresami wpisz nazwy odpowiednich państw. Odpowiedzi wybierz spośród 

poniższych. 

Czechy,  Francja,  Niemcy,  Polska,  Rosja,  Szwajcaria,  Węgry 

Uwaga! Każdą odpowiedź można wykorzystać jeden raz. 

 

A. ................................................ 

 

B. ................................................ 

 

C. ................................................ 

 

D. ................................................ 

 

E. ................................................ 
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Zadanie 4. 

Wykres przedstawia dynamikę wybranych wskaźników dla całego świata w latach 1970-2010. Wpisz 

odpowiednie litery (A, B, C, D lub E) do kwadratów po prawej stronie wykresu. Prawidłowe są tylko 

4 podpisy z 5 wymienionych. 

Uwaga! Każdą literę (A, B, C, D lub E) można wpisać tylko do jednego kwadratu. 

 

A – udział usług w PKB 

B – udział powierzchni lasów 

C – udział ludności miejskiej 

D – udział obrotów handlu zagranicznego 

(eksportu i importu) w PKB 

E – udział ludności w wieku 15-64 lata 

Zadanie 5. 

Znając trendy zachodzące w światowym życiu społeczno-gospodarczym, dopasuj właściwe podpisy do 

odpowiadającej im treści map, przedstawiających różne zjawiska w państwach świata. Wpisz odpowiednią 

literę (A, B, C lub D) do kwadratu w lewym górnym rogu każdej z map. 

Uwaga! Wszystkie wartości na mapach pokazano w stosunku do średniej światowej z danego roku (tj. średnia 

światowa = 100%). Dane odnoszą się do terytoriów w ich współczesnych granicach administracyjnych. 

Każdą literę (A, B, C lub D) można wpisać tylko do jednego kwadratu. 

A – wskaźnik urbanizacji demograficznej (około 1970 r.) 

B – wskaźnik urbanizacji demograficznej (około 2012 r.) 

C – przeciętna oczekiwana długość życia (około 1970 r.) 

D – przeciętna oczekiwana długość życia (około 2012 r.) 
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Zadanie 6. 

Na mapach przedstawiono współczesne (około 2011 r.) zróżnicowanie różnych zjawisk w państwach świata. 

Wpisz odpowiednią literę (A, B, C, D lub E) do kwadratu w lewym górnym rogu każdej z map. Prawidłowe 

są tylko 4 odpowiedzi z 5 wymienionych. 

Uwaga! Powierzchnia kół jest proporcjonalna do bezwzględnej wielkości danego zjawiska. 

Każdą literę (A, B, C lub D) można wpisać tylko do jednego kwadratu. 

A – wielkość rocznej emisji CO2 

B – wartość eksportu produktów przemysłowych wysokiej technologii 

C – liczba ludności zamieszkałej w miastach 

D – wydobycie węgla kamiennego 

E – powierzchnia lasów 

  

  

Zadanie 7. 

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

jest fałszywe. 

 P F 

Współczesne roczne nakłady na R&D (badania i rozwój) takich koncernów, jak Toyota lub Microsoft, są 

większe niż analogiczne nakłady z budżetu państwa polskiego na naukę. 
  

W 2012 r. łączny eksport z Chin, USA i Niemiec przekraczał 20% światowego eksportu.   

Szacuje się, że korporacje transnarodowe odpowiadają za około 80% światowego handlu międzynarodowego.   

Triada to ekonomiczne określenie wysokorozwiniętych państw położonych wokół Oceanu Atlantyckiego.   

Kraje BRICS to Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Szwajcaria.   

Udział własności zagranicznej w sektorze bankowym w Polsce przekracza 60%.   

Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest jedną z agend założonych i nadzorowanych przez Unię Europejską.   

Dolina Quachita, Dolina Charlotty i Dolina Sussex to określenia technopolii w Meksyku i Wielkiej 

Brytanii, takich jak Dolina Krzemowa. 
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Zadanie 8. 

Na wykresach przedstawiono udział eksportu i importu w stosunku do PKB w latach 1990-2012 w różnych 

państwach. Wpisz odpowiednią literę (A, B, C lub D) do kwadratu w prawym dolnym rogu na każdym wykresie. 

Uwaga! Każdą literę (A, B, C lub D) można wpisać tylko do jednego kwadratu. 

  

 

A – Chiny 

B – Polska 

C – Słowacja 

D – USA 

Zadanie 9. 

Na mapach przedstawiono zróżnicowanie różnych zjawisk w miastach Polski w 2012 r. Wpisz odpowiednią 

literę (A, B, C lub D) do kwadratu obok każdej z map. Prawidłowe są tylko 3 spośród 4 wymienionych podpisów. 

Uwaga! Powierzchnia kół jest proporcjonalna do bezwzględnej wielkości danego zjawiska. 

Każdą literę (A, B, C lub D) można wpisać tylko do jednego kwadratu. 

  

A – liczba zameldowanych mieszkańców ogółem 

B – liczba obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków 

C – liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych 

D – liczba zarejestrowanych spółek z udziałem 

kapitału zagranicznego 

 
 


