
Rolnictwo w Polsce. 

Imię i nazwisko:        Klasa:  

 

Zadanie 1. Wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli nazwy roślin zgodnie z tytułem kolumny.    

Zboża Rośliny przemysłowe,  

warzywa i owoce 

Nie uprawia się w Polsce 

   

   

   

   

   

 

Zadanie 2. Sprawdź w atlasie, podręczniku lub innych dostępnych źródłach główne obszary upraw 

buraków cukrowych, a następnie podkreśl nazwy tych krain geograficznych.  

 

Nizina Podlaska, Wyżyna Lubelska, Pojezierze Wielkopolskie, Bieszczady,  

Nizina Mazowiecka, Żuławy Wiślane, Wyżyna Małopolska 

 

Zadanie 3. Podaj po dwa przykłady gospodarczego wykorzystania:  

Ziemniaki:  

Pszenica:  

 

Zadanie 4. Na podstawie dostępnych źródeł uzupełnij tabelę. Przydziel zaznaczonym obszarom 

odpowiednią ilość punktów w każdej kategorii i oceń przyrodnicze warunki rolnictwa. Następnie podaj 

nazwy dwóch obszarów odznaczającymi się najkorzystniejszymi warunkami rolnictwa.  

 

 

Nazwy obszarów:  

I.  

II.  

 

 

Nr na 

mapie 

Ukształtowanie 

powierzchni 

góry – 1p.  

 

wyżyny / niziny – 3p.  

Gleby 

słabe (bielice, płowe, 

górskie) – 1p.  

 

średnie (brunatne) – 3p.  

 

dobre (mady, czarne 

ziemie) – 5p.  

Długość okresu 

wegetacyjnego 

poniżej 200 dni – 1p.  

 

200 – 210 dni – 3p.  

 

powyżej 210 dni – 5p. 

1    

2    

3    

4    



Zadanie 5. Na podstawie dostępnych źródeł oceń prawdziwość informacji. Wpisz P jeśli informacja jest 

prawdziwa lub F jeśli jest fałszywa.  

 

1.  Największy obszar w Polsce zajmują gleby – czarnoziemy.   

2.  Uprawie roślin sprzyjają tereny równinne i pagórkowate o łagodnych zboczach.   

3.  Większość gospodarstw w Polsce jest własnością państwa.   

4.  Większość gospodarstw w Polsce ma powierzchnię powyżej 5 ha.   

5.  Rozdrobnienie gruntów w Polsce wynika m.in. z tradycyjnego podziału gospodarstwa 

pomiędzy spadkobierców.  

 

6.  Rozdrobnienie gruntów podnosi koszty produkcji.   

7.  W Polsce w sektorze rolnictwa zatrudnionych jest ok. 10,5% ogółu pracujących.   

8.  Wysokość dopłat do rolnictwa z UE zależy m.in. od powierzchni gospodarstwa.   

9.  Użytki rolne to stanowią 80% terytorium naszego kraju.   

10.  Największy areał upraw w Polsce zajmuje pszenżyto.   

11.  Żyto ma niskie wymagania klimatyczne i glebowe.   

12.  Powierzchnia upraw ziemniaków systematycznie rośnie.   

13.  Najwięcej sadów znajduje się na Nizinie Mazowieckiej.   

14.  W Polsce przeważa hodowla bydła w kierunku mięsnym.   

15.  Pogłowie trzody chlewnej w Polsce przewyższa pogłowie bydła.   

16.  90% pogłowia drobiu w Polsce stanowią kury.   

17.  Województwo podkarpackie charakteryzuje się wysokim pogłowiem bydła na 100 ha 

użytków rolnych.   

 

18.  Województwa położone na zachodzie kraju odznaczają się niewielkim pogłowiem 

bydła i trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych.  

 

19.  W województwie podlaskim przeważa hodowla bydła, ponieważ znaczny udział w 

strukturze użytków rolnych mają tam łąki i pastwiska.  

 

20.  Województwa małopolskie i podkarpackie charakteryzują się dużym udziałem upraw 

ziemniaków w ogólnej powierzchni upraw.   

 

 

 

 

 


