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GEOGRAFIA – POZIOM PODSTAWOWY 

Klasa II LO (po ośmioklasowej szkole podstawowej) 

STYCZEŃ  

DZIAŁ IV -  ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

1. wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozwój rolnictwa na 
świecie;  

2.  porównuje strukturę użytków rolnych w Polsce z wybranymi krajami świata;  
3.  wyjaśnia zasięg geograficzny głównych upraw i chowu zwierząt na świecie;  
4.  wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika lesistości na świecie i w Polsce, 

przedstawia wielorakie wartości lasu oraz uzasadnia konieczność racjonalnego 
gospodarowania zasobami leśnymi;  

5. wyjaśnia rozmieszczenie głównych łowisk oraz dyskutuje na temat możliwości 
wykorzystania zasobów biologicznych morza i wód śródlądowych, rozwoju akwakultury w 
kontekście zachowania równowagi ekosystemów wodnych.  

ZADANIA: 

1. Wymień przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa. 

2. Poniższe wykresy przedstawiają głównych producentów wybranych roślin uprawnych. 

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy roślin uprawnych oraz litery, 

którymi oznaczono wykresy: bawełna, buraki cukrowe, kukurydza, maniok 
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Nazwa rośliny Charakterystyka rośliny Wykres 

 
roślina włóknodajna wymagająca 
stosowania znacznych ilości nawozów 
sztucznych oraz środków ochrony roślin 

	

 
zboże ciepłolubne o długim okresie 
wegetacyjnym uprawiane na żyznych 
glebach 

	

 
wieloletni krzew wytwarzający jadalne 
bulwy,  
z których wyrabia się m.in. tapiokę 

	

 
roślina uprawiana na żyznych glebach w 
klimacie umiarkowanym ciepłym 
wymagająca dużych nakładów pracy 

	

 

 

3. Podaj różnice między chowem a hodowlą  zwierząt gospodarskich. 

4. Przyporządkuj poszczególnym gatunkom zwierząt hodowlanych sposób ich 

gospodarczego wykorzystania.  

 

a) bydło – ........ 

b) indyki – ......... 

c) owce – ........ 

d) trzoda chlewna – ........ 

e) wielbłądy – ........ 

A. głównie mięso 
B. mięso, tłuszcz, skóra, szczecina 
C. mięso, mleko, skóry 
D. transport, siła pociągowa, wełna, mleko, mięso, skóra 
E. wełna, skóry, mięso, mleko 

 
5. Zaznacz cechy rolnictwa ekstensywnego.  

a) Wysokie plony i wysoka wydajność chowu. 
b) Małe nakłady finansowe spowodowane ograniczonym stosowaniem środków ochrony 

roślin i nawozów sztucznych. 
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c) Niskie plony i niewielka wydajność chowu. 
d) Bardzo duży stopień towarowości. 
e) Stosunkowo duża różnorodność gatunkowa produkcji. 
f) Duże nakłady pracy i wysoki stopień mechanizacji. 

 
6. Jakie czynniki decydują o rozmieszczeniu chowu reniferów oraz wielbłądów? 

7. Wyjaśnij znaczenie lasów dla środowiska. 

8. Jakie zagrożenia niesie za sobą rabunkowa gospodarka leśna? 

9. Wymień przyczynę zasobności łowisk na obszarze zaznaczonym na mapie literą A. 
  

 
 
 
 

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Wyjaśnij różnice między akwakulturą a marikulturą. 

 

 


