
LUDNOŚĆ I URBANIZACJA W POLSCE 

 

1. Na podstawie piramidy płci i wieku ludności Polski w 2015 roku wykonaj polecenia. /0-2p/ 

 

a) Ustal liczbę dziewcząt, znajdujących się  

w przedziale wiekowym 5 – 9 lat. 

 

Odpowiedź: ………………….. 

 

b) Wypisz cyfry, którymi oznaczono na piramidzie 

wyże demograficzne. 

 

Cyfry: ………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wskaż zdanie prawdziwe. /0-1p/ 

A. Liczba ludności Polski systematycznie rośnie (o 2% rocznie).  

B. Mimo wahań, od lat 90 XX wieku liczba ludności Polski, podobnie jak i całego kontynentu, niewiele się 

zmienia. 

C. Liczba ludności Polski stopniowo zmniejsza się od zakończenia II wojny światowej.  

 

3. Na podstawie wykresu przedstawia-

jącego ruch naturalny ludności                         

w Polsce w latach 1946 – 2012 wykonaj 

polecenia. /0-4p/ 

 

a) Wskaż, który czynnik w największym 

stopniu wpłynął na wartość przyrostu 

naturalnego w 1980 roku. 

 

A. współczynnik urodzeń 

 

B. współczynnik zgonów  

 

 

b) Uzupełnij tabelę odpowiednimi 

wartościami współczynników: 

 

9,   20,   17,   8,   24,   31 

 

 

Rok Współczynnik 

urodzeń [‰] 

Współczynnik 

zgonów [‰] 

Przyrost 

naturalny [‰] 

1965 
   

 

4. Wskaż przedział wiekowy dla mężczyzn w wieku produkcyjnym. /0-1p/ 

A. 18 – 59          B. 18 – 64          C. 0 – 17 



5. Wpisz cyfry odpowiadające czynnikom wpływającym na rozmieszczenie ludności do odpowiedniej 

rubryki w tabeli. /0-2p/  

1. gleby 2. poziom rozwoju przemysłu  3. surowce mineralne    

4. migracje 5. możliwość znalezienia pracy  6. rzeźba terenu  

 

Czynniki przyrodnicze Czynniki pozaprzyrodnicze 

  

 

6. Wyeliminuj niewłaściwe stwierdzania tak, aby poniższe zdania były prawdziwe. /0-4p/ 

a) Rozmieszczenie ludności określamy za pomocą wskaźnika gęstości zaludnienia, wyrażonego liczbą 

mieszkańców przypadającą na 1 km² / 100 km².  

b) W Polsce  średnia gęstość zaludnienia wynosi 213 os./100 km² / 123 os./1 km². 

c) Obszarem, na którym przypada największa liczba mieszkańców na jednostkę powierzchni jest województwo 

wielkopolskie / śląskie / warmińsko-mazurskie. 

d) Najrzadziej zaludnione jest województwo mazowieckie / zachodniopomorskie / podlaskie. 

 

 7. Na podstawie danych statystycznych przedstawionych w tabeli oblicz współczynnik przyrostu 

rzeczywistego w województwie śląskim w 2015 roku. Wynik podaj w promilach. Zapisz obliczenia. /0-2p/ 

 Obliczenia: 

 

 

 

 

 

 

Wynik: …………………….. 

 

8. Wskaż właściwe zakończenie zdania. Najliczniejszą mniejszością narodową w Polsce są:              /0-1p/ 

A. Ślązacy         B. Niemcy          C. Ukraińcy        D. Romowie  

 

9. Przy podanych zdaniach wpisz literę P – oznaczającą prawdę lub F – oznaczającą fałsz. /0-2p/ 

A. Po 2004 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby osób emigrujących z Polski - ………. 

B. Obecnie dużo więcej osób osiedla się w Polsce niż z niej wyjeżdża - ………. 

C. Aktualnie w rolnictwie pracuje w Polsce 28% zatrudnionych - ………. 

D. Najwyższą wartością wskaźnika urbanizacji odznacza się województwo śląskie - ………. 

 

10. Uzupełnij tabelę, wpisując                     

w odpowiednie rubryki: 

 

a) typy aglomeracji 

- monocentryczna 

- policentryczna  

 

b) litery, którymi podane 

aglomeracje zostały oznaczone 

na mapie.  

 

/0-4p/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasta Typ aglomeracji Litera na mapie 

Katowice, Chorzów, Bytom   

Warszawa, Piaseczno, Pruszków   

 

Województwo śląskie 

Liczba ludności (mln) 4,6 

Urodzenia (tys.) 41,6 

Zgony (tys.) 50,4 

Emigranci (tys.) 48,0 

Imigranci (tys.) 41,0 


