
ROLNICTWO I PRZEMYSŁ POLSKI 

 

Imię i nazwisko:         Klasa: 

 

1. Przyporządkuj litery odpowiadające podanym czynnikom rozwoju rolnictwa do odpowiedniej grupy.  

/0-3p/ 

 

A. warunki glebowe B. polityka rolna państwa  C. Poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa 
 

D. warunki klimatyczne E. Forma własności i wielkość gospodarstw  F. Ukształtowanie terenu  

 

Czynniki przyrodnicze Czynniki pozaprzyrodnicze 

  

 

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

 

a) W Polsce dominują duże gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 15 ha. 

 

b) Na obszarze Polski dominują gleby średniej i słabej jakości. 

 

c) Uprawie roli sprzyjają tereny równinne lub lekko faliste występujące w Polsce północnej i środkowej. 

 
d) Okres wegetacyjny w Polsce najdłużej trwa na Pojezierzu Suwalskim. 

 

3. Na podstawie mapy wykonaj polecenia. /0-2p/ 

 

a) Zaznacz regiony o największym 

udziale zasiewów pszenicy w ogólnej 

powierzchni upraw. 

 

Nizina Podlaska,   Nizina Śląska, 

 

Wyżyna Lubelska,   Pojezierze Pomorskie, 
 

Nizina Mazowiecka,   Żuławy Wiślane  

 

b) Podaj główną przyczynę dużego 

udziału zasiewów pszenicy w tych 

regionach. 

 

Przyczyna:  

 

 

 

4. Na podstawie wykresu zaznacz zdania 

zawierające prawdziwe informacje. /0-2p/ 

 

A. Pogłowie koni utrzymuje się na poziomie 3 mln 

szt. 

 

B. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w ostatnich 

trzydziestu latach ulegała częstym zmianom. 

 

C. Owce są coraz liczniej hodowanymi 

zwierzętami gospodarskimi. 

 

D. Pogłowie bydła w 2015 roku wynosiło około 6 

mln szt. 



5. Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu po restrukturyzacji. /0-3p/ 

 

A. Rozwój dużych przedsiębiorstw państwowych. 

 

B. Stosowanie mniej energochłonnych i materiałochłonnych technologii produkcji. 

 

C. Dominacja górnictwa i przemysłu ciężkiego.  

 

D. Zróżnicowanie struktury produkcji przemysłowej. 

 
E. Wzrost napływu inwestycji zagranicznych. 

 

F. Mały udział produktów wysoko przetworzonych w strukturze produkcji przemysłowej. 

 

6. Na podstawie wykresu przedstawiającego strukturę produkcji przemysłowej Polski w 2015 roku zaznacz 

zdanie zawierające prawdziwe informacje. /0-1p/ 

 

A. Udział przemysłu hutniczego w strukturze 

produkcji przemysłowej jest wyższy niż udział 

przemysłu drzewnego i papierniczego. 

 

B. Produkcja przemysłu spożywczego stanowi 

zaledwie 5,7% całej produkcji przemysłowej 

Polski. 

 

C. Największe znaczenie dla produkcji 

przemysłowej kraju ma przemysł 

elektromaszynowy. 

 

D. Przemysł chemiczny stanowi 26,5% produkcji 

przemysłowej. 

 

7. Przyporządkuj litery odpowiadające podanym źródłom energii do odpowiedniej grupy. /0-2p/ 

 

A. energia wód płynących  B. węgiel kamienny C. ropa naftowa  
 

D. energia słoneczna  E. energia wiatru  F. gaz ziemny  

 

Źródła nieodnawialne Źródła odnawialne  

  

 

8. Na mapie Polski zaznaczono numerami (1–3) 

hydroelektrownie. Do każdego z numerów przyporządkuj 

nazwę miejscowości, w której dana hydroelektrownia się 

znajduje oraz nazwę rzeki, nad którą została zbudowana. 

/0-3p/ 

 

Dunajec, Włocławek, Wisła, San, Czorsztyn, Solina  

 

Nr na 

mapie 

Lokalizacja 

elektrowni 
Rzeka 

1   

2   

3   

 


