
 SĄSIEDZI POLSKI      Imię i nazwisko ucznia: ........................................................................ 

1. Na mapie konturowej zaznacz stolice oraz literą z tabeli największe ośrodki przemysłowe sąsiadów Polski. Do 

nazwy ośrodka dopisz, ze względu na co jest uznawany za ośrodek przemysłowy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uzupełnij tabelkę wpisując poniższe określenia, niektóre można wpisać kilka razy. 

niski poziom rozwoju gospodarczego;  Krym;  strefa euro;  spadek liczby ludności w ostatnim20-leciu o 1/10;  

„apteka świata-koncerny farmaceutyczne”;  liczna społeczność romska;  ciepłe źródła mineralne;  brak dostępu do 

morza;  depopulacja;  bardzo bogata baza surowcowa;  przestarzałe i energochłonne technologie;  wieloletnia 

zmarzlina;  czarnoziemy;  najwyższy szczyt kraju leży na granicy z Polską;  hodowla bydła mlecznego;  typowy kraj 

wyżynny;  ujemny przyrost naturalny;  największy powierzchniowo kraj świata;  społeczeństwo starzeje się;  

Rosja Czechy Słowacja Ukraina Litwa Białoruś 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Okręg przemysłowy Państwo Wydobycie Przemysł 

A. Zagłębie Krzyworoskie    

B. Zagłębie Soligorskie    

C. Zagłębie Ruhry    

D. Zagłębie Donieckie    

E. Moskiewski Okręg Przemysłowy    

F. Hamburski Okręg Przemysłowy    

G. Kuźniecki Okręg Przemysłowy    

H Zachodniosyberyjski Okręg Przemysłowy    

I. Irkucki Okręg Przemysłowy    

Rosja 



 

 

3. Podkreśl prawidłowe odpowiedzi: 

a) Odra przepływa przez Słowację, Czechy, Niemcy, Polskę, Ukrainę. 

b) Krajem, w którym niziny zajmują największy procent powierzchni państwa jest Słowacja, Ukraina, Litwa. 

c) Wpływ klimatu morskiego jest najbardziej odczuwalny: w Niemczech, na Białorusi, na Ukrainie. 

d) Do Morza Północnego wpadają rzeki: Odra, Dunaj, Łaba, Wołga, Ren. 

e) Największą gęstość zaludnienia wśród sąsiadów Polski przypisuje się: Litwie, Rosji, Ukrainie, Czechom, 
Niemcom. 

f) Białoruś jest krajem nizinnym. Należy do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo państw Europy, co wynika z: 
polodowcowej rzeźby terenu, uzależnienia gospodarki od Rosji, braku dużych złóż surowców mineralnych, 
wydobycia na dużą skalę torfu. 

4. Podaj nazwę państwa spełniającego warunek: 

a) największa długość autostrad: …………………………………………………………… 

b) największe wydobycie ropy naftowej i węgla kamiennego: ……………………………………………… 

c) największy procentowy udział ludności pracującej w rolnictwie: …………………………………………………… 

d) największy procentowy udział w liczbie ludności osób po 65 roku życia: ……………………………………………………. 

e) najniższy przyrost naturalny: ………………………………………….. 

f) najlepsze warunki glebowe dla rozwoju rolnictwa: …………………………………………… 

g) najbardziej górzysty kraj spośród sąsiadów Polski: ……………………………………………. 

h) największy śródlądowy port w ……………………………….. nad jedną z rzek połączonych kanałami, mających ujście 

w Morzu Północnym: …………………………………..  

i) graniczy z największą liczbą krajów: ………………………………………………. 

5. Wymień trzy cechy wspólne środowiska przyrodniczego Czech i Słowacji: 

 

 

6. Wymień trzy problemy demograficzne Ukrainy: 

 

 

7. Oblicz na podstawie poniższego wykresu współczynnik przyrostu naturalnego Niemiec w roku 1998 i 2008. Jaki 

wniosek nasuwa się po obliczeniach? 

 

przygotowała Beata Holik 


