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Zadanie 32. (3 pkt) 

 
Dla każdego z regionów oznaczonych na mapie cyframi 1, 2, 3 podaj odpowiedni rodzaj 
hodowli bydła (intensywna, ekstensywna) oraz przedstaw główną przyczynę dużej 
koncentracji zwierząt hodowlanych. 
Region 1: ..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Region 2: ..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Region 3: ..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 33. (1 pkt) 
Na fotografii przedstawiono terasową uprawę roślin. 
Uzasadnij, czy sposób zagospodarowania obszaru przedstawiony na fotografii jest 
korzystny dla rolnictwa. W uzasadnieniu przedstaw dwa argumenty. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 37. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono strukturę wielkości gospodarstw rolnych w Polsce według 
województw w 2004 r. Literami A, B, C, D oznaczono cztery wybrane województwa. 

 
a) Zapisz literę, którą oznaczono województwo posiadające najmniej korzystną dla 
     rozwoju rolnictwa strukturę wielkości gospodarstw rolnych. 
........................................................ 
b) Zapisz wniosek dotyczący przestrzennego zróżnicowania w Polsce udziału 
    gospodarstw o najmniejszej powierzchni w strukturze wielkości gospodarstw 
    rolnych. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 38. (3 pkt) 
Na mapie literami A, B, C oznaczono wybrane regiony rolnicze świata. 

 
Wykorzystaj mapę oraz własną wiedzę i uzupełnij tabelę, wpisując w wyznaczone 
miejsca właściwe określenia z podanych w nawiasach tak, aby cechy rolnictwa 
w każdym z regionów były prawdziwe. 
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Zadanie 39*. (1 pkt) 
Podaj dwa przykłady sposobów gospodarowania w rolnictwie, zgodnych z zasadami 
rolnictwa ekologicznego. 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
Zadanie 40*. (2 pkt) 
Obok każdego zestawienia roślin uprawnych wpisz nazwę kraju, w którym warunki 
klimatyczno-glebowe umożliwiają uprawę wymienionych roślin. Nazwy krajów dobierz 
z podanych poniżej. 
Bangladesz, Kanada, Mongolia, Hiszpania, Demokratyczna Republika Konga 
A. palma oleista, maniok, kauczukowiec, orzeszki ziemne, kawa ………………….….… 
B. jęczmień, owies, ziemniaki, rzepak ………………….….… 
C. pszenica, kukurydza, oliwki, owoce cytrusowe ………………….….… 
D. juta, ryż, herbata, owoce cytrusowe ………………….….… 
Zadanie 41*. (2 pkt) 
W tabeli przedstawiono informacje dotyczące cech rolnictwa jednego z krajów świata 
w 2001 roku. 

 
Średnie plony żyta na świecie wynosiły w 2001 roku 23,6 dt/1 ha. 
a) Oblicz i wpisz do tabeli wielkość plonów uzyskanych w uprawie żyta w tym kraju. 
Miejsce na obliczenia: 
 
b) Wpisz do tabeli nazwę kraju oraz dominujący w nim typ rolnictwa. Nazwę kraju i typ 
     rolnictwa wybierz z podanych poniżej. 
Kraje: Australia, Białoruś, Niemcy 
Typy rolnictwa: ekstensywny, intensywny 
 
Zadanie 42. (1 pkt) 
Przyporządkuj określonej formie chowu zwierząt (1-2) odpowiadający im zespół cech 
wybrany spośród podanych poniżej (A-C). 
Typy chowu zwierząt: 
1. ekstensywny chów zwierząt 
2. intensywny chów zwierząt 
Cechy: 
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A. bazuje na użytkowaniu wyłącznie naturalnej roślinności trawiastej; w przeszłości 
     wędrówki ze stadami w poszukiwaniu pastwisk spowodowały oddzielenie uprawy roślin 
    od chowu zwierząt 
B. występuje przede wszystkim w krajach zacofanych gospodarczo, gdzie wzrost produkcji 
     osiąga się przez wzrost pogłowia 
C. dominuje w krajach rozwiniętych gospodarczo, polega na stosowaniu nowoczesnych 
     metod hodowli, jest ściśle ukierunkowany na produkcję rynkową 

1 - ......... 2 - ......... 
Zadanie 43. (2 pkt) 
Rolnictwo ekologiczne zdobywa systematycznie coraz więcej zwolenników. 
Na podstawie własnej wiedzy sformułuj trzy cechy rolnictwa ekologicznego. 
A. 
...................................................................................................................................................... 
B. 
...................................................................................................................................................... 
C. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 44*. (3 pkt) 
Spośród podanych regionów wybierz taki, w obrębie którego występują najbardziej 
korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. Swój wybór uzasadnij, podając 
trzy argumenty. 
Tybet, Nizina Chińska, Kotlina Kongo, Wyżyna Środkowosyberyjska 
Nazwa regionu:…………………………….. 
Argumenty: 
1. ………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………. 
Zadanie 45. (2 pkt) 
Uzasadnij, podając dwa argumenty, że obszary oznaczone na mapie literami A i B 
charakteryzują się niekorzystnymi warunkami dla uprawy roślin zbożowych. 
Obszar A 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Obszar B 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
 

 
Zadania 46. i 47. rozwiąż wykorzystując poniższą tabelę. 
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W tabeli przedstawiono powierzchnię upraw, zbiory i plony pszenicy w 2002 r. 

 
Zadanie 46*. (1 pkt) 
Oblicz wielkość zbiorów pszenicy w 2002 r. w kraju oznaczonym w tabeli literą A. Zapisz 
obliczenia. Wynik podaj w mln ton. 
Obliczenia: 
 
 
 
 
 
Wynik: ................................. 
Zadanie 47*. (1 pkt) 
Pogrupuj kraje oznaczone literami B, C, D, E według dominującego sposobu uprawy 
pszenicy. Wpisz do poniższej tabeli litery, którymi oznaczono te kraje. 

 
Zadanie 48. (2 pkt) 
Przyporządkuj podanym opisom rośliny uprawne wybrane z wymienionych poniżej. 

ryż, ziemniaki, herbata, pszenica, kawa 
 

• Ważne rejony uprawy tego zboża znajdują się na obszarach Ukrainy i Powołża, Niziny 
   Chińskiej, Niziny La Platy, wschodniej części Wielkich Równin w Ameryce Północnej. 
....................................................... 
• Ojczyzną tej używki jest Etiopia, ale największe obszary uprawy znajdują się w Ameryce 
   Południowej. Zbiór dokonywany jest ręcznie, uprawa i wstępne przetwarzanie są 
   pracochłonne. 
....................................................... 
• Posiada niewielkie wymagania glebowo-klimatyczne. Uprawiana jest głównie na półkuli 
   północnej. Jest rośliną żywieniową dla ludności, stanowi też paszę dla trzody chlewnej 
   i surowiec w przemyśle spożywczym. 
....................................................... 
Zadanie 49. (2 pkt) 
Tekst odnosi się do gospodarowania ziemią rolniczą w krajach słabo rozwiniętych. 
W krajach rozwijających się ogromne obszary ziemi zajmują gospodarstwa należące do wielkich spółek i 
koncernów krajów wysoko rozwiniętych. Wiele amerykańskich, angielskich towarzystw i banków ma również 
tysiące hektarów ziemi w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, użytkując je jako plantacje trzciny cukrowej, 
kakaowca, herbaty, drzew kauczukowych. Przedsiębiorstwa są zarządzane przez personel zazwyczaj 
niepochodzący z kraju, w którym są położone. Ze względu na wysoką specjalizację gospodarstwa te mają 
charakter monokultury. 
Na podstawie: J. Falkowski, J. Kostrowicki, Geografia rolnictwa świata, 2002 r. 
Wykorzystaj tekst oraz własną wiedzę i podaj trzy konsekwencje, wynikające 
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z lokalizacji gospodarstw należących do wielkich spółek i koncernów na obszarach 
krajów słabo rozwiniętych. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 50*. (2 pkt) 
Tabela przedstawia cechy rolnictwa wybranych krajów świata w latach 2002-2004 r. 
a) Na podstawie tabeli podaj przykład kraju, który prowadzi ekstensywną gospodarkę 
    rolną. 
    Kraj: ................................................................... 
b) Przedstaw dwa argumenty potwierdzające ekstensywny typ rolnictwa w wybranym 
    przez Ciebie kraju. 
Argumenty: 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
 

 
Zadanie 51*. (2 pkt) 
Diagram ilustruje strukturę zasiewów zbóż na świecie w latach 1998-2000. 

 
Uzupełnij diagram, wpisując w wyznaczonych miejscach nazwy podanych zbóż. 

jęczmień, pszenica, ryż, żyto 
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Zadanie 52*. (2 pkt) 
Wymień dwie bariery, na jakie napotyka rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 
oraz dwie korzyści, wynikające z rozwoju tego typu rolnictwa. 
Bariery: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Korzyści: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 53. (1 pkt) 
W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na produkty pochodzenia morskiego rośnie 
znaczenie marikultury (hodowli organizmów w przybrzeżnych wodach morskich). 
Oceń znaczenie marikultury z punktu widzenia ochrony zasobów mórz i oceanów. 
Odpowiedź uzasadnij. 
Ocena: ......................................................................................................................................... 
Uzasadnienie: ............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 54. (2 pkt) 
W drugiej połowie XX w. nastąpił gwałtowny wzrost wielkości połowów związany 
z rozwojem cywilizacyjnym i wzrostem liczby ludności. Obecnie wzrost połowów ryb 
morskich uległ zahamowaniu. 
Podaj dwie przyczyny, które wpłynęły na zahamowanie wzrostu połowów morskich 
na świecie. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 55*. (2 pkt) 
Rolnictwo jest jednym z rodzajów gospodarczej działalności człowieka bardzo uzależnionym 
od środowiska i jednocześnie wywierającym na nie ogromny wpływ. 
Wpisz w wolne miejsca litery odpowiadające podanym określeniom tak, aby powstał 
ciąg przyczynowo-skutkowy obrazujący wpływ rolnictwa na środowisko. 
A. Rozwój rolnictwa prowadzący do wzrostu ilości wytwarzanej żywności. 
B. Wzrost emisji gazów: tlenków azotu, metanu, dwutlenku węgla. 
C. Wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych, podziemnych i eutrofizacja zbiorników. 
D. Wzrost liczby ludności. 
E. Wzrost intensywności upraw. 
F. Występowanie nizinnych obszarów o długim okresie wegetacji i dużym udziale żyznych 
     gleb. 
G. Konieczność intensyfikacji hodowli. 
H. Nasilenie efektu cieplarnianego. 
I. Wzrost zużycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. 

 
Zadanie 56*. (2 pkt) 
Wyjaśnij, podając po jednym argumencie, dlaczego 
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– w Kotlinie Konga nie hoduje się bydła. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
– w Indiach występuje bardzo duże pogłowie bydła. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
– w Holandii prowadzi się intensywną hodowlę bydła o kierunku mlecznym. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
– w strefie Sahelu szczególnym sposobem gospodarowania jest pasterstwo koczownicze. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 57. (2 pkt) 
Na mapie zaznaczono wybrane krainy geograficzne. 

 
a) Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane 
     z poniższych. 

Bieszczady, Pieniny, Nizina Śląska, Wyżyna Śląska, Wyżyna Lubelska, 
Żuławy Wiślane, Pojezierze Suwalskie 

 
b) Podaj numery trzech obszarów, które spośród zaznaczonych na mapie numerami 
     1 – 7 mają najkorzystniejsze warunki naturalne dla rolnictwa. 

............ ............ ............ 
Zadanie 58*. (2 pkt) 
Na wykresach przedstawiono strukturę użytkowania ziemi w wybranych krajach 
w 2002 r. 
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Na podstawie: Świat w liczbach 2006/2007, WSiP, Warszawa 2006 
Każdemu z wykresów przyporządkuj właściwy kraj, wybierając spośród podanych 
poniżej. Podaj po dwie cechy środowiska przyrodniczego, warunkujące strukturę 
użytkowania ziemi w krajach oznaczonych literami A i B. 
Irlandia, Szwecja, Węgry 
Wykres A 
Kraj ............................................... 
Cechy środowiska przyrodniczego: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
 
Wykres B 
Kraj ............................................... 
Cechy środowiska przyrodniczego: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 59*. (1 pkt) 
W tabeli przedstawiono dane dotyczące rolnictwa wybranych krajów z lat 2005−2006. 

 
Na podstawie: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS, Warszawa 2007 

Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa, 2007 
Podaj litery, którymi oznaczono dwa kraje, charakteryzujące się najbardziej 
intensywnym rolnictwem. 
Oznaczenia literowe krajów: ..........., ........... 
Zadanie 60. (1 pkt) 
Podkreśl trzy cechy typowe dla polskiego rolnictwa. 
A. Uprawa głównie pszenicy i żyta. 
B. Zatrudnienie w rolnictwie nie przekracza 10% ogółu zatrudnionych w gospodarce kraju. 
C. Dominacja gospodarstw specjalistycznych, wielkoobszarowych. 
D. Dominacja państwowej własności użytków rolnych nad własnością prywatną. 
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E. Znacznie większy chów trzody chlewnej niż chów bydła. 
F. Duże rozdrobnienie gospodarstw 
 
Zadanie 61*. (1 pkt) 
Diagram kołowy przedstawia światową strukturę pogłowia bydła i trzody chlewnej. 

 
Na podstawie: J. Kądziołka, K. Kocimowski, E. Wołonciej, Świat w liczbach 2006/2007, WSiP, 2006. 

Rozpoznaj, która strona diagramu (lewa - mniejsza, czy prawa - większa) 
pokazuje pogłowie bydła, a która pogłowie trzody chlewnej. Przyporządkuj 
odpowiednio literę A lub literę B. 

Pogłowie bydła oznaczono literą: ..........................................................................  

Pogłowie trzody chlewnej oznaczono literą: ..........................................................  
Zadania 62. i 63. wykonaj na podstawie tekstu, danych zawartych w tabeli i własnej 
wiedzy. 
Głód i niedożywienie dotyka ponad 1mld ludzi na świecie. Z powodu niedożywienia cierpi 
25% ludności świata, a 10% głoduje. Rocznie z głodu umiera 10 - 15 mln ludzi. Najczęściej 
przyjmuje się, że przeciętne dobowe minimum niezbędne człowiekowi to taka ilość 
pokarmów, która dostarcza 2400 - 2700 kcal i 60 - 80g białka. 
PRZECIĘTNE DZIENNE SPOŻYCIE KALORII I BIAŁKA NA 1 MIESZKAŃCA W WYBRANYCH 
KRAJACH ŚWIATA 

Kraje Wartość 
energetyczna 

w kcal 

Białko w 
gramach 

Bangladesz 2037 43 
Burundi 1946 56 
Francja 3593 112 
Holandia 3078 92 
Indie 2230 55 
Irlandia 3952 117 
Kenia 2064 56 
Nigeria 2114 43 
Polska 3426 102 
Ruanda 1913 48 
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Źródło: J. Kądziołka, K. Kocimowski, E. Wołonciej, Świat w liczbach 2005/2006, WSiP, Warszawa 2005 
 
Zadanie 62*. (1 pkt) 
Spośród  państw wymienionych w tabeli wybierz  te,  które  dotyka zjawisko  głodu i 
niedożywienia. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 63*. (2 pkt) 
Podaj trzy propozycje działań zmierzających do zmniejszania głodu na świecie. 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 64. (1 pkt) 
W tabeli przedstawiono wybrane dane dotyczące uprawy pszenicy we Francji w 2007 r. 

 
Na podstawie danych z tabeli oblicz wielkość plonów pszenicy we Francji w 2007 r. 
Podaj wynik w dt/ha. Pamiętaj, że 1 dt = 100 kg. Zapisz obliczenia. 
Obliczenia 
 
 
 
 
Plony ..................... dt/ha 
Zadanie 65*. (2 pkt) 
Do opisów regionów rolniczych dopisz ich nazwę. Nazwy regionów wybierz spośród 
podanych poniżej. 
Nazwy regionów: Australijsko-nowozelandzki, Północnoafrykański, Zachodnioeuropejski, 
Północnoamerykański, Ameryki Łacińskiej. 
Opisy regionów: 
A. Występuje tu duże zróżnicowanie rolnictwa: zarówno ekstensywne rolnictwo chłopskie, 
     samozaopatrzeniowe, jak i wielkoobszarowa ekstensywna gospodarka rynkowa. Cechą 
     charakterystyczną jest wysoki stopień koncentracji własności ziemi. Występują tu wielkie 
     gospodarstwa indywidualne (latyfundia, hacjendy), plantacje. 
    Region ................................................................... 
B. Cechą regionu jest bardzo wysoki poziom mechanizacji i nakładów kapitałowych 
    oraz wysoka wydajność. Występują tu wielkoobszarowe gospodarstwa, zwane farmami, 
    które są wyspecjalizowane w różnych rodzajach produkcji rolnej, często w całości 
    przeznaczanej na sprzedaż. 
    Region ................................................................... 
C. Występuje tu duży udział ekstensywnego pasterstwa. Koczowniczy chów związany jest 
    z wędrówkami ludności za stadami zwierząt w poszukiwaniu pastwisk, co jest 
    wymuszone panującym klimatem. Równocześnie na małym obszarze występuje 
    gospodarka zmechanizowana. 
    Region ................................................................... 
D. Rolnictwo regionu jest uprzemysłowione, wysokotowarowe, wielkoobszarowe, co sprzyja 
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    mechanizacji. Na dużej powierzchni prowadzony jest ekstensywny wypas bydła 
    lub owiec, a rolnictwo intensywne skupione jest na terenach nawadnianych wodami 
    artezyjskimi. 
    Region ................................................................... 
Zadanie 74. (1 pkt) 
W tabeli przedstawiono zużycie nawozów sztucznych i obszar użytków rolnych przypadający 
na 1 ciągnik w wybranych krajach oznaczonych literami A–F. 

 
Ze względu na nakłady pracy i środków produkcji rolnictwo można podzielić na ekstensywne 
i intensywne. 
Wybierz z tabeli trzy kraje, w których występuje rolnictwo ekstensywne. Wpisz poniżej 
litery, którymi te kraje oznaczono. 

 
Zadania 75. i 76. wykonaj na podstawie wykresu, na którym przedstawiono użytkowanie 
ziemi w Polsce w latach 1970–2006. 

 
Na podstawie: Świat w liczbach 2008/2009, WSiP, Warszawa 2008 
Zadanie 75. (1 pkt) 
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W 2006 r. grunty orne zajmowały 40%, a sady 1% powierzchni Polski. 
Podaj odsetek powierzchni kraju zajmowanej przez użytki zielone. 
................. % 
Zadanie 76. (2 pkt) 
Podaj trzy przyczyny zmian w użytkowaniu ziemi w Polsce w latach 1990–2006. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 77*. (2 pkt) 
Wymienionym w tabeli typom rolnictwa przyporządkuj po jednej z podanych cech 
(A–D) oraz po jednym regionie ich występowania (1–4). 

 
Cechy rolnictwa: 
A. Wysoka mechanizacja, duże nawożenie, stosowanie dużej ilości chemicznych środków 
     ochrony roślin, wysoka specjalizacja produkcji. 
B. Duże nakłady pracy ludzkiej, niewielka mechanizacja, niski poziom kultury rolnej, 
    tradycyjna struktura upraw i hodowli, niewielkie plony. 
C. Duże nakłady pracy ludzkiej, niewielka mechanizacja, większość zabiegów 
    agrotechnicznych wykonywana ręcznie, tradycyjna struktura produkcji, duże plony. 
D. Małe nakłady pracy ludzkiej, wysoka mechanizacja, duże powierzchnie gospodarstw, 
     niewielkie nawożenie, wysoki poziom kultury rolnej, specjalizacja produkcji. 
Regiony: 
1. Europa Zachodnia 
2. Równiny Centralne i Wielkie Równiny Prerii w Ameryce Północnej oraz Nizina La Platy 
    w Ameryce Południowej 
3. Azja Południowo-Wschodnia oraz delta i dolina Nilu 
4. Międzyzwrotnikowa Afryka, Ameryka Środkowa i Południowa 
Zadanie 78*. (2 pkt) 
a) Podaj nazwy opisanych poniżej roślin uprawnych. 
A. Roślina oleista, której niemal wyłącznymi producentami są kraje basenu Morza 
    Śródziemnego. Drzewa, z których zbierane są owoce, cechują się długowiecznością (mogą 
    owocować dłużej niż 200 lat). 
...................................................................... 
B. Jest wieloletnią rośliną strefy międzyzwrotnikowej, pochodzącą z Wyżyny Abisyńskiej, 
    ale od dziesiątków lat potentatem w jej uprawie i eksporcie używki otrzymywanej z tej 
    rośliny jest Brazylia. Znaczącymi eksporterami są również: Kolumbia, Wietnam, 
    Indonezja, Wybrzeże Kości Słoniowej i Etiopia. 
......................................................................  
 
W tabeli przedstawiono wskaźniki produkcji i spożycia wina w 2008 r. w wybranych krajach 
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basenu Morza Śródziemnego – jednego z ważniejszych obszarów uprawy winorośli na 
świecie.  

 
b) Wyjaśnij, uwzględniając różnice kulturowe, dlaczego kraje północnej Afryki mają 
    niższe wskaźniki produkcji i spożycia wina niż kraje południowej Europy. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 


