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XLI  OLIMPIADA  GEOGRAFICZNA 

                         Zawody II stopnia pisemne – podejście 2 

ROZWIĄZANIA 

Zadanie 12. 

Opis Nazwa wyspy 

A Bornholm 

B Gotlandia 

C Rugia 

D Olandia 

E Hiuma 

F Zelandia 

G Wyspy Alandzkie 

Zadanie 13. 

A. Powierzchnia Morza Bałtyckiego wynosi 415 tys. km
2
. 

B. Objętość wód Bałtyku to 21,7 tys. km
3
. 

C. Największa głębia tego morza to Landsort mająca 459 m. 

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

z opadów atmosferycznych i wód rzek wpływających do Bałtyku mniejsze. 

E. Średnie zasolenie wód powierzchniowych w Bałtyku Właściwym wynosi 7-8 ‰. 

F. Do brzegów Morza Bałtyckiego dostęp ma 9 państw. 

Zadanie 14. 

Zatoka Państwo 1 Państwo 2 

Botnicka Finlandia Szwecja 

Narewska Estonia Rosja 

Pomorska Niemcy Polska 

Ryska Łotwa Estonia 
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Zadanie 15. 

Liczba Opis 

7 Granica morska RP 

8 Morze terytorialne RP 

6 Polska wyłączna strefa ekonomiczna 

4 Strefa sporna między RP a Królestwem Danii 

10 Wody wewnętrzne RP 

 

Zadanie 16. 

Gdańsk,  Koszalin,  Słupsk,  Szczecin 

Zadanie 17. 

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 Petersburg. 

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

Świnoujściu. 

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 Police. 

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 łosoś. 

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 Rosja. 

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 lubelskim, 

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 Lahti.  
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Zadanie 18. 

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

który znajduje się w Norwegii. 

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

oddzielony jest tutaj od morza piaszczystą mierzeją, zwaną lido. 

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

pływowych, zwanych inaczej wattami. Równiny te oddziela od morza Archipelag Wysp Fryzyjskich, 

ciągnący się wzdłuż wybrzeży Holandii, północnych Niemiec i Danii. W czasie odpływu, na wiele wysp 

tego archipelagu można z lądu przejść niemal suchą nogą. 

Zadanie 19. 

Wskaźnik (stan na 2012 r.) Dania Szwecja Polska Niemcy 

Powierzchnia państwa (tys. km
2
) 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 

 


