
Zadanie 1 

Z wymienionych poniżej mniejszości narodowych mieszkających w Polsce zaznacz trzy 

największe pod względem liczebności.  

 

a) Litwini    e) Słowacy  

b) Żydzi     f) Ukraińcy i Łemkowie 

c) Niemcy    g) Ormianie 

d) Białorusini    h) Romowie 

 

Zadanie 2 

Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca nazwę mniejszości narodowych, których 

główne skupiska znajdują się w wymienionych regionach Polski.  

Uwaga: każdemu z regionów przyporządkuj jedną z podanych mniejszości narodowych. 

 

Mniejszości narodowe: Niemcy, Litwini, Słowacy, Białorusini, Żydzi 

 

 

Regin Mniejszości narodowe 

A. województwo małopolskie (okolice 

Zakopanego) 

 

B. województwo podlaskie (okolice 

Hajnówki) 

 

C. województwo opolskie i śląskie  

D. województwo podlaskie (okolice 

Suwałk i Puńska) 

 

 

Zadanie 3 

Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania. Wskaż w drugiej kolumnie tabeli 

odpowiedź A lub B. 

 

Duże skupiska mniejszości ukraińskiej 

występują w województwie 

A. warmińsko-mazurskim. 

B.  lubelskim. 

Mniejszość niemiecka zamieszkuje głównie 

województwo 

A.  opolskie. 

B. lubuskie. 

W Bohonikach i Kruszynianach znajdują 

się meczety, w których modlą się 

mieszkający tam 

A. Łemkowie. 

B. Tatarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4 

Oceń prawdziwość każdego zdania  wpisując literę i słowo Prawda lub Fałsz 

 

 

Zdania 

A. 

 

W Polsce w 2010 roku urodziło się więcej chłopców niż 

dziewczynek. 

B. 

 

 W Polsce w 2010 roku w przedziale wiekowym 20 – 40 lat życia na 

100 mężczyzn przypadało więcej niż 100 kobiet.  

C. 

 

W Polsce w 1985 roku urodziło się mniej dzieci niż w roku 2005. 

 

 

 
 

Zadanie 5 
Korzystając z zamieszczonego wykresu, na którym przedstawiono ruch naturalny ludności 

w Polsce w latach 1946 - 2010 oceń prawdziwość poniższych zdań, pisząc na swojej kartce 

obok litery przy  zdaniu słowo Prawda lub Fałsz 

 

 

 



 
 

Zadanie 6 

W 2005 roku w Polsce uchwalono ustawę o Mniejszościach narodowych i etnicznych oraz 

języku regionalnym. Według tej ustawy uznaje się dziewięć mniejszości narodowych i cztery 

mniejszości etniczne. 

Zapisz zestaw, w którym zgodnie z tą ustawą wymieniono tylko mniejszości narodowe. 

 

 

A. żydowska, tatarska, czeska 

B. ormiańska, rosyjska, łemkowska 

C. białoruska, litewska, niemiecka 

D. romska, słowacka, ukraińska 

 

Zadanie 7 
Wskaż według kolejności obecnie 4 największe pod względem liczby mieszkańców miasta w 

Polsce.  

A. Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław  

B. Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław  

C. Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław  

D. Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź 

 

 



Zadanie 8 

Każdemu z podanych objaśnień przyporządkuj właściwy termin geograficzny 

oznaczony numerami od 1 do 7.  

Uwaga: terminów podano więcej niż należy przyporządkować. 

a) Suma przyrostu naturalnego ludności i salda migracji. 

b) Osoba w nowym miejscu pobytu, do którego przybyła na stałe lub na pewien czas. 

c) Różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów w danym kraju na 1000 

mieszkańców. 

d) Stosunek liczby mieszkańców do powierzchni obszaru, na którym mieszkają. 

 

1. współczynnik przyrostu rzeczywistego 

2. współczynnik przyrostu naturalnego 

3. przyrost naturalny 

4. przyrost rzeczywisty 

5. gęstość zaludnienia 

6. emigrant 

7. imigrant 

 

Zadanie 9 

Wskaż dokończenie każdego zdania wpisując numer zdania i odpowiedź A lub B tak, 

aby zdanie prawidłowo wyjaśniało wybrany termin. 
I Przyjazd ludności i osiedlenie się w innym miejscu niż dotychczasowe określane jest jako 

A. imigracja. 

B. emigracja. 

 

II Procentowy udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności kraju (regionu) nazywany 

jest 

A. urbanizacją . 

B. współczynnikiem urbanizacji . 

 

III  Liczba osób zamieszkujących 1 km2  powierzchni terenu to 

A. zasiedlenie. 

B. gęstość zaludnienia. 

 

 

Zadanie 10 

 

Oblicz przyrost rzeczywisty w pewnym kraju w 2012 roku, wiedząc, że urodziło się 4 

mln. dzieci, a zmarło 1979 tys. osób oraz że emigracja wyniosła 332 tys., a imigracja 

wynosiła 198 tys. 
 


