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XLIV  OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 

                         Zawody II stopnia pisemne – podejście 3 

Zadanie 13 

Na wykresach przedstawiono strukturę ludności według wyznania w 6 wybranych państwach (dane z 2015 r.). 

Wpisz nazwy państw poniżej odpowiadających im wykresów. Odpowiedzi wybierz spośród poniższych. 

Egipt,  Francja,  Indie,  Niemcy,  Nigeria,  Pakistan,  Stany Zjednoczone Ameryki 

 
źródło: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 
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Zadanie 14 

W tabeli przedstawiono wartość PKB na 1 mieszkańca według parytetu siły nabywczej w dolarach 

amerykańskich oraz wartość wskaźnika rozwoju społecznego HDI w 2014 r. w 5 państwach. Do tabeli wpisz 

nazwy państw przy odpowiadających im wartościach. Odpowiedzi wybierz spośród poniższych. 

Katar,  Norwegia,  Pakistan,  Polska,  Rosja,  Ukraina 

Państwo 

PKB na 1 mieszkańca wg 

parytetu siły nabywczej (w 

dolarach USA) 

Wskaźnik rozwoju społecznego 

HDI 

 140 000 0,851 

 64 893 0,944 

 25 636 0,778 

 24 882 0,834 

 4 842 0,537 

źródło: Rocznik Statystyki Międzynarodowej, 2015, GUS 

 

Zadanie 15 

Na wykresach przedstawiono strukturę pracujących według rodzajów działalności w 2016 r. w 4 wybranych 

państwach. Wpisz nazwy państw poniżej odpowiadających im wykresów. Odpowiedzi wybierz spośród 

poniższych. 

Belgia,  Hiszpania,  Kenia,  Polska,  Rumunia 

 
źródło: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 

https://www.cia.gov/library/publications/the-
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Zadanie 16 

Na wykresach przedstawiono obserwowane i prognozowane zmiany odsetka ludności miejskiej i wiejskiej w 4 

wybranych regionach świata w latach 1950-2050. Wpisz nazwy regionów poniżej odpowiadających im 

wykresów. Odpowiedzi wybierz spośród poniższych. 

Afryka,  Ameryka Łacińska i Karaiby,  Ameryka Północna (Kanada i USA),  Azja,  Europa 

 

źródło: World Urbanization Prospects. The 2014 Revision, 2014, United Nations, New York 

 

Zadanie 17 

W tabeli zamieszczono opisy niektórych programów i działań realizowanych przez wybrane organizacje 

międzynarodowe. Wpisz anglojęzyczne skróty nazw tych organizacji w odpowiednie komórki tabeli. 

Odpowiedzi wybierz spośród poniższych. 

FAO,  ILO,  IMF,  UNICEF,  WHO,  WTO 

Opis realizowanych programów i działań Nazwa organizacji 

 Program „Droga do domu” – dystrybucja materiału siewnego wśród rolników Nigerii 

w celu podniesienia plonów i podwyższenia poziomu życia mieszkańców wsi (2017 r.). 

 Wspieranie rolników syryjskich w celu utrzymania produkcji zbóż (2017 r.). 

 

 Program godnej i produktywnej pracy w warunkach wolności, sprawiedliwości, 

bezpieczeństwa i godności ludzkiej dla Ukrainy (2016-2019). 

 Program godnej pracy w Botswanie (2011-2015). 

 

 Program poprawy skuteczności pobierania podatków w Mongolii (2010 r.). 

 Stworzenie nowoczesnej struktury podatkowej w celu podniesienia dochodów 

i finansowania niezbędnych usług publicznych w Liberii. 

 

 Przygotowanie syryjskich lekarzy do opieki medycznej nad uchodźcami w Turcji (2017 r.). 

 Pisemne wytyczne opisujące procedury wytwarzania i kontroli jakości biologicznych 

produktów leczniczych w celu zapewnienia bezpiecznych i skutecznych leków. 

 

 Porozumienie o ułatwieniach dla państw rozwijających się w czerpaniu korzyści z handlu 

(porozumienie uzgodnione na konferencji ministerialnej w Bali w grudniu 2013 r.). 
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Zadanie 18 

Na poniższych kartogramach przedstawiono wybrane zjawiska społeczno-ekonomiczne w Polsce (dane z lat 

2015 i 2016). Rozpoznaj zjawiska i wstaw znak „X” w jednym kwadracie przy każdej mapie. 

 

  nakłady na rozwój terenów wiejskich 

w przeliczeniu na 1 rolnika 

  PKB na 1 mieszkańca 

  średni roczny dochód gospodarstwa 

domowego 

 

  liczba zarejestrowanych samochodów           

na 1000 mieszkańców 

  liczba sztuk trzody chlewnej na 100 ha 

użytków rolnych 

  liczba zarejestrowanych telefonów 

komórkowych na 1000 mieszkańców 

 

  długość dróg publicznych na 100 km2 

powierzchni 

  długość linii kolejowych na 100 km2 

powierzchni 

  długość znakowanych szlaków 

turystycznych na 100 km2 powierzchni 

 

Zadanie 19 

A. Wymień w kolejności 6 największych pod względem zarejestrowanej liczby mieszkańców (według stanu 

na koniec 2015 r.) miast w Polsce. 

1. .................................................   2. ..................................................   3. .................................................. 

4. .................................................   5. ..................................................   6. .................................................. 

B. Wymień drugie i trzecie największe pod względem zarejestrowanej liczby mieszkańców (według stanu na 

koniec 2015 r.) miasta w podanych województwach. 

 woj. mazowieckie woj. pomorskie woj. śląskie 

Miasto drugie    

Miasto trzecie    
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Zadanie 20 

W tabeli zamieszczono zdania odnoszące się do struktury i cech bezrobocia w Polsce. Obok każdego zdania 

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

 P F 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w ujęciu rocznym w Polsce od 2014 r. systematycznie rośnie.   

Większość bezrobotnych w Polsce nie ma prawa do zasiłku z tego tytułu.   

Stopa bezrobocia wg metodologii unijnej (BAEL) w Polsce na koniec 2016 r. była niższa od 

średniej dla Unii Europejskiej. 
  

Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród ludzi młodych (do 25. roku życia) w Polsce na 

koniec 2016 r. była niższa niż dla ogółu ludności. 
  

Stopa bezrobocia wg metodologii Eurostat wśród ludzi młodych (do 25. roku życia) 

w Hiszpanii na koniec 2016 r. była co najmniej dwukrotnie wyższa niż w Polsce. 
  

Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród mężczyzn w Polsce na koniec 2016 r. była wyższa 

niż wśród kobiet, choć w latach wcześniejszych (2003-2015) było odwrotnie. 
  

 

Zadanie 21 

Przyporządkuj porty lotnicze w Polsce do odpowiadających im opisów. Odpowiedzi wybierz spośród poniższych. 

Gdańsk-Rębiechowo,  Katowice-Pyrzowice,  Kraków-Balice,  Łódź-Lublinek,  Poznań-Ławica, 

Rzeszów-Jasionka,  Warszawa-Modlin,  Warszawa-Okęcie 

Opis Nazwa portu 

Drugi pod względem ruchu pasażerskiego port lotniczy w Polsce, położony 

na terenie gminy wiejskiej sąsiadującej z jednym z największych miast 

Polski. Posiada połączenie kolejowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie portu 

przebiega autostrada. 

 

Lotnisko średniej wielkości pod względem ruchu pasażerskiego, ale z drugim 

najdłuższym pasem startowym w Polsce. Na lotnisku zainstalowany jest 

jeden z ośmiu radarów meteorologicznych wchodzących w skład polskiej 

sieci radarów meteorologicznych POLRAD. W bezpośrednim sąsiedztwie 

lotniska znajduje się skrzyżowania autostrady i drogi ekspresowej. 

 

Jeden z największych pod względem ruchu pasażerskiego portów lotniczych 

w Polsce. Posiada połączenie kolejowe z centrum aglomeracji. Jako jeden 

z dwóch portów lotniczych w Polsce nosi imię laureata Nagrody Nobla. 
 

Lotnisko położone w pobliżu jednego z największych miast w Polsce, otwarte 

w 2012 r. dla ruchu pasażerskiego na bazie istniejącego wcześniej lotniska 

wojskowego. Obsługuje głównie loty rejsowe tanich linii lotniczych oraz 

rejsy czarterowe. Na terenach do niego przyległych występuje bardzo dużo 

gatunków ptaków i ich miejsc lęgowych, znajduje się też na trasie przelotowej 

ptaków wędrownych. 

 

 


