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XLI  OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

pieczątka Komitetu Okręgowego                         Zawody II stopnia pisemne – podejście 1 

Zadanie 1. 

W tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury pracujących według rodzajów działalności dla wybranych 

państw sąsiadujących z Polską (dane dla 2010 r.). Spośród niżej wymienionych wybierz nazwy 4 państw 
i wpisz je do odpowiednich komórek w tabeli. 

Litwa,  Niemcy,  Rosja,  Słowacja,  Ukraina 

Państwo Sektor rolniczy (%) Sektor przemysłowy (%) Sektor usługowy (%) 

 2 28 70 

 3 37 60 

 10 28 62 

 16 23 61 

Maks. 4 punkty 

Zadanie 2. 

Na wykresach przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce i 3 państwach sąsiednich (dane 
dla 2011 r.). Spośród niżej wymienionych wybierz nazwy 4 państw i wpisz je pod odpowiednimi wykresami. 

Litwa,  Niemcy,  Polska,  Rosja,  Słowacja 

 

  

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

  

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

Maks. 4 punkty 

Podpisy jurorów Miejsce na numerek Ogółem punktów Weryfikacja KG 
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Zadanie 3. 

W tabeli przedstawiono zmiany w liczbie produkowanych samochodów osobowych w Polsce i 3 państwach 
sąsiednich. Spośród niżej wymienionych wybierz nazwy 4 państw i wpisz je do odpowiednich komórek w tabeli. 

Białoruś,  Czechy,  Niemcy,  Polska,  Słowacja 

Państwo 
Liczba wyprodukowanych samochodów osobowych w tys. 

2000 r. 2005 r. 2010 r. 

 428,2 599,5 1069,5 

 532,4 540,2 785,0 

 181,3 218,3 556,9 

 5131,9 5350,2 5552,4 

Maks. 4 punkty 

Zadanie 4. 

Uporządkuj na osi czasu kolejność wydarzeń związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Wpisz 
litery (A-H) w odpowiednie kwadraty pod osią czasu. 

 

 

 

A – złożenie oficjalnego wniosku o członkostwo Polski w Unii Europejskiej 

B – otwarcie negocjacji członkowskich z Polską 

C – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 

D – Polak przewodniczącym Rady Europy 

E – zakończenie negocjacji członkowskich z Polską 

F – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską i Europejską Wspólnotą Gospodarczą 

G – Polska w strefie Schengen 

H – Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 

Maks. 4 punkty 

Zadanie 5. 

W tabeli przedstawiono procentowy udział wybranych mniejszości narodowych w Polsce oraz w wybranych 
państwach sąsiednich (dane ze spisów powszechnych przeprowadzonych w latach 2009-2011). Spośród niżej 

wymienionych wybierz nazwy 4 państw i wpisz je do odpowiednich komórek w tabeli. 

Białoruś,  Litwa,  Polska,  Słowacja,  Ukraina 

Państwo Udział wybranych mniejszości narodowych 

 Polacy 6,6%,  Rosjanie 5,8%,  Białorusini 1,2% 

 Rosjanie 8,3%,  Polacy 3,1%,  Ukraińcy 1,7% 

 Węgrzy 8,5%,  Czesi 0,6%,  Ukraińcy 0,1% 

 Niemcy 0,4%,  Ukraińcy 0,1%,  Białorusini 0,1% 

Maks. 4 punkty 

1985 2015 2000 1990 1995 2005 2010 
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Zadanie 6. 

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

 P F 

Zboża zajmują w Polsce około 70% ogólnej powierzchni zasiewów, spośród których największą 

część zajmuje pszenica. 
  

Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w 2010 r. wyniosła w Polsce 14,4 ha, 
natomiast w Unii Europejskiej ogółem średnia wyniosła 49,6 ha. 

  

W związku ze zmianą nawyków żywieniowych w Polsce w ostatnich latach odnotowano ograniczenie 

produkcji ziemniaków. 
  

W 2012 r. pogłowie trzody chlewnej w Polsce liczyło 11,1 mln sztuk, co dawało Polsce pierwsze 

miejsce pod tym względem w Unii Europejskiej. 
  

Od 2011 r. Polska jest liderem w Unii Europejskiej pod względem produkcji jabłek, malin i porzeczek.   

Od 2012 r. Polska jest liderem w Unii Europejskiej pod względem produkcji mleka krowiego.    

Maks. 3 punkty 

Zadanie 7. 

Uporządkuj wymienione województwa według procentowego udziału w powierzchni ogólnej (od najmniejszego 
do największego) zajmowanego przez parki narodowe i krajobrazowe. 

łódzkie,  małopolskie,  opolskie,  podkarpackie,  świętokrzyskie 

1. ..................................................  (najmniejszy udział) 

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

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

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

5. ..................................................  (największy udział) 

Maks. 4 punkty 

Zadanie 8. 

Na wykresie przedstawiono zmiany liczby mieszkańców 5 miast w Polsce. W wykropkowane miejsca obok 
wykresu wpisz nazwy odpowiednich miast. Odpowiedzi wybierz spośród poniższych. 

Bełchatów,  Katowice,  Kraków,  Łódź,  Radom,  Wrocław 

 

Maks. 4 punkty 

Miejsce 

na numerek 
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Zadanie 9. 

Rozpoznaj opisane w tabeli obiekty przyrodnicze (lub kulturowe) w Polsce oraz wpisz ich nazwy w odpowiednie 
komórki w tabeli. Dwa spośród scharakteryzowanych obiektów wpisane są na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. W przypadku nich w ostatniej kolumnie tabeli wstaw znak „X”. 

Opis obiektu Nazwa obiektu 

Lista Światowego 

Dziedzictwa 

UNESCO 

Rozległa połać pierwotnego lasu niżowego (jest tam park 

narodowy), przecięta granicą państwową. Polowali tam 

królowie polscy, żyją w niej rzadkie gatunki ssaków. 

  

Największy powierzchniowo park narodowy w Polsce. Prawną 

ochronę tego terenu zapoczątkowano w latach międzywojennych 

tworząc rezerwat Czerwone Bagno (funkcjonuje do dziś) oraz 
Grzędy.  

  

Park, harmonijnie wpisany w wiejski krajobraz, zapoczątkował 

nowe podejście w projektowaniu krajobrazu i wpłynął na rozwój 

architektury krajobrazu w Europie i Ameryce. Zaprojektowany 

jako „obraz malowany za pomocą roślin”. 

  

Starówka tego miasta otoczona jest bardzo dobrze zachowanymi 

średniowiecznymi murami obronnymi, miejscami wysokimi na 

7 metrów. Miasto to znane jest jako „Polskie Carcassonne”. 

Ponad starówką góruje gotycki kościół obronny oraz ratusz 

z renesansową wieżą. 

  

Maks. 4 punkty 

Zadanie 10. 

Uporządkuj chronologicznie wymienione fazy przejścia epidemiologicznego, wpisując w odpowiednim miejscu 

liczby od 1 do 5. 

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

Maks. 3 punkty 

Zadanie 11. 

Skreśl niepotrzebne stwierdzenia, tak aby zdania były prawdziwe. 

Polska obecnie znajduje się w fazie przejścia epidemiologicznego (opóźnionych chorób zwyrodnieniowych 

i wywołanych przez człowieka / powrotów chorób zakaźnych). Wskazują na to dominujące przyczyny zgonów, 

którymi są (choroby układu krążenia / choroby układu oddechowego) oraz (wypadki i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków / nowotwory). Na świecie (więcej / mniej) osób umiera na choroby zakaźne i pasożytnicze niż na 

nowotwory złośliwe. 

Maks. 2 punkty 

Faza wygasających 
pandemii chorób 

zakaźnych 

Faza powrotów 

chorób zakaźnych 
Faza głodu  

i epidemii (plag) 

Faza chorób 
zwyrodnieniowych 

i wywołanych 

przez człowieka 

Faza opóźnionych 
chorób 

zwyrodnieniowych 
i wywołanych 

przez człowieka 


