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XLI  OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

pieczątka Komitetu Okręgowego                         Zawody II stopnia pisemne – podejście 2 

Zadanie 12. 

Na podstawie opisów rozpoznaj wyspy/archipelag na Morzu Bałtyckim i wpisz ich nazwy do tabeli. 

Opis Nazwa wyspy/archipelagu 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

A. Leży w południowo-zachodniej części Bałtyku, ma 588 km
2 

i około 45 tys. mieszkańców. Najwyższe 
wzniesienie osiąga 162 m. Na północy wybrzeża skaliste, na południu piaszczyste. Zlokalizowano tu liczne 

miejscowości wypoczynkowe i kąpieliska. Na wyspie znajdowała się baza normańskich piratów, w XVII w. 

przejściowo należała do Szwecji, a od 1660 r. należy do Danii. 

B. Należąca do Szwecji największa wyspa na Bałtyku (3140 km
2
, około 60 tys. mieszkańców), nizinna, 

najwyższe wzniesienie ma 83 m. W XIV i XV w. była ważnym ośrodkiem pirackim i korsarskim (m.in. 
Bracia Witalijscy). 

C. Położona w południowo-zachodniej części Bałtyku, ma około 930 km
2
. Od lądu oddziela ją wąska cieśnina 

Strelasund. W średniowieczu była siedzibą plemienia Ranów z centrum w Arkonie. Jest silnie rozczłonkowana 

z licznymi zatokami i półwyspami, na północy ma charakterystyczne wysokie klify kredowe. 

D. Należy do Szwecji, leży przy jej południowo-wschodnim krańcu. Oddzielona jest od stałego lądu 
 
Cieśniną 

Kalmarską, nad która zbudowano most. Jest nizinna, najwyższe  wzniesienie ma 55 m. Powierzchnia 

wynosi 1345 km
2
, długość 137 km, szerokość do 16 km. 

E. Leży na południe od wejścia do Zatoki Fińskiej, ma około 1 tys. km
2
 i 11 tys. mieszkańców. W 1227 r. 

zajęta przez Zakon Kawalerów Mieczowych, w 1563 r. jako Dago była włączona do Szwecji, od 1710 do 

1917 r. należała do Imperium Rosyjskiego. Większość powierzchni  pokrywają lasy i torfowiska. 

F. Największa wyspa państwa. Jej nazwa wywodzi się od fok, których liczne populacje niegdyś wylegiwały 
się na jej brzegach. 45% ludności tego państwa zamieszkuje właśnie tę wyspę, a prawie połowa mieszkańców 

wyspy skupiona jest w największym jej mieście. 

G. Leżący między Szwecją i Finlandią archipelag liczy około 6,5 tys. wysp. Ma status autonomicznej prowincji. 

Większość mieszkańców mówi po szwedzku. 

Maks. 7 punktów 

Podpisy jurorów Miejsce na numerek Ogółem punktów Weryfikacja KG 
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Zadanie 13. 

Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w wykropkowane miejsca odpowiednie uzupełnienia zdań spośród podanych 
w nawiasach. 

A. Powierzchnia Morza Bałtyckiego wynosi .................. tys. km
2
.   (308,   415,   609,   1208) 

B. Objętość wód Bałtyku to .................. tys. km
3
.   (21,7,   112,   217,   406) 

C. Największa głębia tego morza to Landsort mająca .................. m.   (227,   459,   610,   1106) 

D. Parowanie z powierzchni Morza Bałtyckiego jest w stosunku do sumarycznej masy wody pochodzącej 

z opadów atmosferycznych i wód rzek wpływających do Bałtyku .........................   (mniejsze,  równe,  większe) 

E. Średnie zasolenie wód powierzchniowych w Bałtyku Właściwym wynosi .............. ‰. (5,  7-8,  14-15,   21-23) 

F. Do brzegów Morza Bałtyckiego dostęp ma .................. państw.   (7,   8,   9,   10) 

Maks. 6 punktów 

Zadanie 14. 

Wpisz do tabeli po 2 nazwy państw mających dostęp do wskazanych zatok Morza Bałtyckiego. 

Zatoka Państwo 1 Państwo 2 

Botnicka   

Narewska   

Pomorska   

Ryska   

Maks. 4 punkty 

Zadanie 15. 

Na mapie Polskich Obszarów Morskich rozpoznaj, co oznaczono poszczególnymi liczbami (1-10), 
a następnie uzupełnij tabelę. 

Liczba Opis 

 Granica morska RP 

 Morze terytorialne RP 

 Polska wyłączna strefa ekonomiczna 

 Strefa sporna między RP a Królestwem Danii 

 Wody wewnętrzne RP 

 
Maks. 5 punktów 
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Zadanie 16. 

Hanza to średniowieczny związek miast handlowych, w większości leżących nad morzami Północnym 
i Bałtyckim. Przynależność do związku legła u podstaw ich bogactwa i rozkwitu. Wpisz nazwy 4 miast 

w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, które w średniowieczu były członkami Hanzy, a dziś 

zaś mają status powiatów miejskich (grodzkich). 

1 – ...................................................... 

2 – ...................................................... 

3 – ...................................................... 

4 – ...................................................... 

Maks. 4 punkty 

Zadanie 17. 

Uzupełnij poniższe opisy: 

A. Największymi portami kontenerowymi w Europie w 2013 r. były Rotterdam, Hamburg, Antwerpia 

i Bremerhaven. Wśród portów bałtyckich czwarte miejsce zajmowała Gdynia, trzecie Göteborg, drugie 

Gdańsk, natomiast pierwsze ............................................. 

B. Nowoczesny terminal przeładunkowy gazu LNG, pierwszy obiekt tego typu w Polsce, powstaje w 

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

C. Jest to polski port morsko-rzeczny zbudowany na potrzeby jednego zakładu chemicznego, obecnie obsługuje 

także inne firmy. W 2012 r. zawinęło tu 198 statków. Największy udział w strukturze przeładunków mają 

tu fosforyty oraz nawozy sztuczne. Ten port to ............................................. 

D. Coroczne bałtyckie limity połowowe określane przez UE dla poszczególnych gatunków ryb podawane są 

w tonach. Tylko w przypadku jednego gatunku limity te podawane są w sztukach. W 2014 r. dla Polski 

limit ten wynosił 6700 sztuk. Gatunkiem tym jest ............................................. 

E. Bursztyn, czyli skamieniała żywica, nazywana bałtyckim złotem, znana jest od najdawniejszych czasów. 

Państwem, na terenie które znajdują się największe na świecie kopalnie tego mineraloidu jest .......................... 

F. Złoża bursztynu występują nie tylko w bezpośredniej bliskości Bałtyku. Chałupniczo wydobywano go 

w wielu miejscach w Polsce. Obecnie prowadzone są wiercenia poszukiwawcze w województwie 

........................................., gdzie wielkość dotychczas udokumentowanych złóż szacuje się na około 1000 ton. 

G. Jest to jeden z największych ośrodków przemysłu drzewnego (głównie meblarskiego) w kraju. Położony 

w jego południowej części, liczy około 100 tys. mieszkańców. Dzięki bogatej infrastrukturze sportów 

zimowych co roku rozgrywane są tu zawody w biegach narciarskich, skokach narciarskich (skocznia 

Salpausselkä), kombinacji norweskiej i biathlonie. Ośrodkiem tym jest .............................................  

Maks. 7 punktów 

Miejsce 

na numerek 
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Zadanie 18. 

Uzupełnij zdania. 

A. Najdłuższym (203 km) i najgłębszym (1312 m) europejskim fiordem jest ........................................., który 

znajduje się w ......................................... (wpisz nazwę państwa). 

B. Wybrzeże Adriatyku koło Wenecji jest przykładem wybrzeża typu ......................................... Płytki zbiornik 

przybrzeżny oddzielony jest tutaj od morza piaszczystą mierzeją, zwaną ......................................... 

C. Południowo-wschodnie brzegi Morza Północnego charakteryzują się występowaniem rozległych równin 

pływowych, zwanych inaczej ......................................... Równiny te oddziela od morza Archipelag 

........................................., ciągnący się wzdłuż wybrzeży Holandii, północnych Niemiec i Danii. W czasie 

odpływu, na wiele wysp tego archipelagu można z lądu przejść niemal suchą nogą. 

Maks. 3 punkty 

Zadanie 19. 

Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy państw w odpowiednie nagłówki kolumn tabeli. Nazwy państw wybierz 
spośród poniższych. 

Dania,  Estonia,  Niemcy,  Norwegia,  Polska,  Szwecja 

Wskaźnik (stan na 2012 r.)     

Powierzchnia państwa (tys. km2) 43 450 313 357 

Rejestrowana liczba mieszkańców (mln)  6 10 39 80 

Udział elektrowni jądrowych w produkcji 

energii elektrycznej (%) 
0 38 0 16 

Lesistość (%) 13 69 31 32 

Maks. 4 punkty 


