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Nie trać punktów
– rady dla zdających geografię

W arkuszach egzaminacyjnych wiele zadań rozwiązujesz, wykorzystując materiały źródłowe. Są to zwykle
tabele z danymi statystycznymi, wykresy, rysunki lub fotografie, mapy, fragmenty tekstu. W prawidłowym
rozwiązaniu tych zadań pomoże Ci opanowanie kilku podstawowych umiejętności.

Barwna mapa szczegółowa

W każdym arkuszu egzaminacyjnym z geografii (na obu poziomach) znajduje się kilka zadań sprawdzających,
czy potrafisz korzystać z mapy wielkoskalowej. Aby sprawdzić, czy opanowałaś/eś tę umiejętność, rozwiąż
zadania 1–7. Skorzystaj z mapy „Beskid Wyspowy” załączonej do arkuszy egzaminacyjnych w tej publikacji
oraz ze wskazówek zamieszczonych niżej.

Sprawdź, czy potrafisz:
– zamienić podaną skalę mapy na inne rodzaje skali

Zadanie 1.
Zapisz skalę mapy w postaci skali mianowanej.

Wskazówki
Na mapie podano skalę liczbową 1: 50 000. Oznacza to, że jednej jednostce odległości na mapie odpowiada
50 000 takich samych jednostek w terenie. Zapisuje się to następująco:
1 cm – 50 000 cm
Po zamianie jednostek zapisujesz skalę: 1cm – 500 m lub 1cm – 0,5 km.
Zamieniaj jednostki uważnie, aby nie pomylić liczby zer.

– obliczyć na podstawie mapy odległość w terenie

Zadanie 2.
Oblicz długość odcinka żółtego szlaku turystycznego między punktami widokowymi na wzniesieniach Czarny
Dział (B3) a Ćwilin (C2).

Wskazówki
Zmierz dokładnie długość podanego odcinka szlaku (85 mm).
Skorzystaj z obliczonej wcześniej skali mianowanej: 1 cm – 500 m, co oznacza, że 1 mm – 50 m; a zatem
85 mm na mapie to w terenie 85 × 50 m = 4250 m, czyli 4,25 km.

– obliczyć na podstawie mapy powierzchnię obiektu w terenie

Zadanie 3.
Powierzchnia lasu na stokach Ćwilina wynosi na mapie 35 cm2. Podaj jego powierzchnię w terenie.

Wskazówki
Zapisz skalę mianowaną mapy: 1 cm – 0,5 km
Zamień ją na skalę powierzchniową (1 cm)2 – (0,5 km)2, czyli 1 cm2 – 0,25 km2.
Korzystając z tej skali, wykonaj obliczenie: 35 × 0,25 km2.
Oznacza to, że 35 cm2 na mapie odpowiada 8,75 km2 w terenie.

– obliczyć wysokość względną (różnicę wysokości między obiektami wskazanymi na mapie)

Zadanie 4.
Oblicz różnicę wysokości, którą pokonuje turysta wędrujący niebieskim szlakiem turystycznym na odcinku
od dolnej stacji wyciągu narciarskiego w Kasinie Wielkiej (B1) na szczyt Śnieżnicy.

Wskazówki
W legendzie podano informację „poziomice co 20 m” (dla lepszej czytelności rysunku poziomicowego,
poziomice co 100 m narysowano grubszą linią). Dolna stacja leży na wysokości oznaczonej grubą poziomicą,
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odczytaj jej wartość (opisaną na wschód od Kasiny Wielkiej) lub zwróć uwagę, że trasa szlaku przechodzi
przez cztery takie poziomice (4 × 100 m). Wartość tej poziomicy wynosi 600 m n.p.m. Odczytaj wartość koty
szczytu Śnieżnicy (1006). Teraz należy wykonać proste działanie – obliczyć różnicę wysokości (1006 – 600)
czyli 406 metrów. Pamiętaj o podaniu właściwej jednostki (m, a nie m n. p. m.).

– rozpoznać na podstawie opisu obiekty zaznaczone na mapie

Zadanie 5.
Odszukaj na mapie nazwy opisanych obiektów i wpisz je do tabeli.

Lp. Obiekt Nazwa

Obiekt noclegowy w Jurkowie

Rzeka, do której wpadają potoki wypływające ze stoków
Śnieżnicy i Lubogoszczy

Wzniesienie ze szczytem położonym około 2,8 km na NE
od kościoła w Jurkowie

Wskazówki
1. Skorzystaj z legendy, aby zidentyfikować obiekt. Pamiętaj, że w legendzie kolejność opisu odpowiada

kolejności sygnatur, jeśli jest ich kilka w jednym wierszu. Pierwsza sygnatura z literą H to hotel.
2. Zlokalizuj na mapie Śnieżnicę i Lubogoszcz. Potoki z tych wzniesień spływają w różnych kierunkach. Ale

na obszarze objętym mapą tylko Kotówka zbiera dopływy z obydwu wzniesień.
3. Zlokalizuj na mapie (korzystając z legendy) kościół w Jurkowie, ustal kierunek północno-wschodni

i – wiedząc, że 2,8 km w terenie odpowiada 5,6 cm na mapie – zlokalizuj szczyt i odczytaj nazwę wzniesienia.

– scharakteryzować zagospodarowanie terenu przedstawionego na mapie

Zadanie 6.
Wykaż, korzystając z mapy, że zagospodarowanie Beskidu Wyspowego sprzyja uprawianiu turystyki pieszej
w tym regionie.

Wskazówki
Pamiętaj o ograniczeniu odpowiedzi tylko do zagospodarowania terenu (nie uwzględniaj walorów przyrodni-
czych). Ustal elementy zagospodarowania istotne dla tego rodzaju turystyki (dogodny dojazd, znakowane
szlaki turystyczne, miejsca noclegowe, obiekty gastronomiczne). Sprawdź, czy znajdują się one na obszarze
objętym mapą i wykaż, że spełniają oczekiwania turysty.

– wskazać przykłady relacji człowiek-środowisko

Zadanie 7.
Wyjaśnij wpływ rzeźby terenu na rozmieszczenie sieci komunikacyjnej obszaru przedstawionego na mapie.

Wskazówki
W odpowiedzi uwzględnij przebieg linii kolejowej i dróg (krajowej, wojewódzkich i asfaltowych). Zauważ,
że przebiegają one głównie wzdłuż dolin rzecznych. Ponieważ polecenie brzmi „wyjaśnij”, koniecznie
pamiętaj o napisaniu, jaki wpływ miała na to rzeźba terenu. Na przykład główne drogi i linię kolejową popro-
wadzono tak, aby pokonywały jak najmniejsze różnice wysokości.

1.

2.

3.
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* rok 2003 Źródło: Rocznik statystyczny województw 2005, GUS, Warszawa 2005

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań dokonaj ogólnej analizy tabeli.

Tabele z danymi statystycznymi

Zadania 8.–14. rozwiąż na podstawie danych z tabeli.

Wybrane informacje o województwach (2004 r.)

Województwa Ludność
Przyrost
naturalny

Saldo
migracji
stałej

Produkt
krajowy
brutto*

ogółem
(w tys.)

na km2 w miastach
(w %)

na 1000 mieszk.
na 1 miesz-

kańca
(w tys. zł)

Polska 3 8173,8 122 61,5 –0,2 –0,2 21,4

Dolnośląskie 2893,1 145 71,5 –1,2 –0,5 21,9

Kujawsko-pomorskie 2068,3 115 62,4 0,5 –0,7 19,1

Lubelskie 2185,2 87 46,6 –0,9 –2,0 15,0

Lubuskie 1009,2 72 64,7 0,9 –0,4 18,4

Łódzkie 2587,7 142 65,1 –3,1 –0,6 19,5

Małopolskie 3260,2 213 50,6 1,2 1,0 18,5

Mazowieckie 5146,0 144 64,7 –0,6 2,8 32,7

Opolskie 1051,5 114 52,7 –0,9 –3,2 17,1

Podkarpackie 2098,0 117 40,5 1,2 –1,0 15,4

Podlaskie 1202,4 60 59,1 –0,9 –1,4 16,1

Pomorskie 2194,0 119 67,5 2,1 0,9 20,9

Śląskie 4700,8 388 78,8 –1,2 –1,8 23,7

Świętokrzyskie 1288,7 111 45,5 –1,6 –1,8 16,9

Warmińsko-mazurskie 1428,7 59 60,1 1,6 –1,8 16,5

Wielkopolskie 3365,3 112 57,3 0,9 0,7 22,3

Zachodniopomorskie 1694,9 74 69,3 0,4 –0,8 20,4

Etap analizy ogólnej Przykładowe wnioski

Przeczytaj tytuł. Dane dotyczą całego kraju i wszystkich województw; są podane
tylko dla jednego roku.

Sprawdź, według jakiego kryterium
uporządkowano dane w tabeli.

Na początku Polska, następnie województwa w kolejności
alfabetycznej.

Przeanalizuj główkę tabeli (sprawdź,
jakie informacje zawiera tabela).

W kolumnie 2. podano liczbę ludności Polski i każdego
województwa, w kolumnie 3. gęstość zaludnienia,
w kolumnie 4. wskaźnik urbanizacji, w następnych – przyrost
naturalny i saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
a w ostatniej kolumnie – wartość PKB na 1 mieszkańca.

Zwróć uwagę na jednostki, w których
podano poszczególne wartości
liczbowe.

Liczbę ludności ogółem podano w tysiącach, a więc wartość
zapisaną dla województwa mazowieckiego (5146,0) należy
odczytać jako 5 146 000 (5 milionów 146 tysięcy) osób.
Wskaźnik urbanizacji dla tego województwa (64,7) mówi,
że 64,7% ludności tego województwie mieszka w miastach.
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Teraz sprawdź, czy potrafisz:
– odczytywać dane zawarte w tabeli (wartości, jednostki)

Zadanie 8.
Podaj nazwę województwa o największej i województwa o najmniejszej liczbie ludności.

Wskazówki
W kolumnie 2. odszukaj wartości: najmniejszą i największą, następnie wymień tylko dwa województwa
(zaznaczając, które ma najmniejszą, a które największą liczbę ludności).

Zadanie 9.
Korzystając z tabeli, uzupełnij zdania.
a) W Polsce najbardziej zurbanizowanym województwem jest województwo ............................
b) Najmniejszą gęstość zaludnienia ma województwo ............................

Wskazówki
W poleceniu użyto określeń niewystępujących w główce tabeli. Aby odszukać właściwe dane, musisz wiedzieć,
że wskaźnikiem urbanizacji jest odsetek ludności mieszkającej w miastach (kolumna 4.), a wskaźnikiem
gęstości zaludnienia – liczba osób na 1 km2 (kolumna 3.). Teraz wystarczy odczytać właściwe wartości
i wpisać nazwy odpowiednich województw.

– grupować dane według podanego kryterium

Zadanie 10.
Wymień województwa, w których liczba urodzeń była większa od liczby zgonów.

Wskazówki
Podobnie jak w zadaniu poprzednim, musisz wybrać właściwą kolumnę. Jest to kolumna 5., w której wyszu-
kujesz wyłącznie wartości dodatnie (dodatni przyrost naturalny oznacza przewagę urodzeń nad zgonami).

– porównywać odczytane wartości

Zadanie 11.
Uzupełnij zdania.
a) Gęstość zaludnienia województwa śląskiego jest ponad...............krotnie większa niż województwa pod-

laskiego.
Województwo opolskie zamieszkuje ponadczterokrotnie mniej mieszkańców niż województwo
............................

Wskazówki
W tym zadaniu musisz uważać, aby nie zrobić błędu rachunkowego, dzieląc wartości odczytane z tabeli.

– wytwarzać nowe informacje na podstawie odczytanych danych

Zadanie 12.
Oblicz przyrost rzeczywisty w województwach śląskim i lubuskim.

Wskazówki
Wiesz, że przyrost rzeczywisty jest sumą przyrostu naturalnego i salda migracji. Ponieważ w tabeli te dane
są przeliczone na 1000 osób, możemy je porównywać bez dodatkowego przeliczania. W województwie
śląskim na 1000 mieszkańców w wyniku przyrostu naturalnego ubyło 1,2 osoby, a w wyniku migracji 1,8 osoby,
czyli w sumie na każde 1000 mieszkańców ubyły 3 osoby. Ponieważ mieszka tam prawie 4701 tys. osób,
liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o 14 103 osoby (4701 × 3).
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– przedstawiać dane liczbowe w innej postaci

Zadanie 13.
Wykonaj kartogram przedstawiający zróżnicowanie gęstości zaludnienia w Polsce. Uzupełnij legendę,
tak aby w przedziale największej wartości znalazło się tylko jedno województwo.

Wskazówki
Pamiętaj o właściwym uzupełnieniu legendy (grupa województw najsłabiej zaludnionych powinna mieć
przedział do 100 osób/km2, trzeci przedział powinien się zaczynać od wartości 123, a ostatni należy określić
„powyżej ............” i podać dowolną wartość między 214 a 387).
Dobierz odpowiednią gęstość szrafu (im większe wartości, tym gęstszy szraf). Zaznacz każde województwo
szrafem odpowiadającym wartości odczytanej z tabeli.

– wskazywać i wyjaśniać zależności

Zadanie 14.
Na przykładzie województwa mazowieckiego i województw z nim graniczących (ościennych) wykaż wpływ
poziomu rozwoju gospodarczego na saldo migracji.

Wskazówki
Wybierz w tabeli właściwe kolumny (saldo migracji i PKB na 1 mieszkańca jako wskaźnik poziomu rozwoju
gospodarczego). Zaznacz w tabeli województwa, które uwzględnisz w odpowiedzi (mazowieckie, kujawsko-
-pomorskie, lubelskie, łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Analizując dane, zwróć
uwagę na to, że województwo mazowieckie ma prawie dwukrotnie większą wartość PKB na 1 mieszkańca
niż województwa ościenne, a jednocześnie jest jedynym spośród nich o dodatnim saldzie migracji. Zapisz
wniosek uogólniający, w którym stwierdzisz, że wysoki poziom rozwoju gospodarczego sprzyja napływowi
ludności, a słaby rozwój gospodarki sprzyja emigracji. Ogólne stwierdzenie możesz poprzeć danymi odczy-
tanymi z tabeli.
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Wykresy
Zadania 15.–17. rozwiąż, korzystając z wykresu.

Główne źródła energii na świecie w XX wieku

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań dokonaj ogólnej analizy wykresu.

Etapy ogólnej analizy wykresu Przykładowe wnioski

Przeczytaj tytuł. Z tytułu wynika, że dane dotyczą całego świata w przedziale czasowym
jednego (XX) wieku.

Przeanalizuj legendę. Uwzględniono udział wszystkich źródeł energii (wszystkie źródła
odnawialne potraktowano łącznie, podobnie jak węgiel kamienny
i brunatny).

Zwróć uwagę na opis osi. Na osi poziomej opisano lata, dla których podano dane, na osi
pionowej – udział procentowy (więc nie można mówić o wartościach
bezwzględnych, ale jedynie o udziale procentowym poszczególnych
źródeł).

Sprawdź, czy potrafisz:
– czytać informacje przedstawione w formie wykresu

Zadanie 15.
Korzystając z wykresu, wymień dwa źródła energii o największym udziale w produkcji energii elektrycznej
w 2000 roku.

Wskazówki
Wyszukaj dwa (tylko dwa!!!) surowce (ropę naftową i gaz ziemny), podaj ich nazwy i nie zapisuj innych
informacji.

– interpretować i przetwarzać dane odczytane z wykresów

Zadanie 16.
Wymień źródła energii, których udział w produkcji energii na świecie w XX wieku:
zmalał ................................................................................................................
wzrósł ................................................................................................................

Wskazówki
Pamiętaj, aby wszystkie podane w legendzie surowce (węgiel kamienny i brunatny łącznie) podzielić na
dwa zbiory. Paliwa jądrowe, które uwzględniono dopiero na trzecim wykresie, też należy zaliczyć do grupy
surowców, których udział wzrósł.



1 91 91 91 91 9

– prognozować na podstawie informacji przedstawionych na wykresach

Zadanie 17.
Na podstawie publikowanych prognoz opisz przypuszczalną strukturę produkcji energii za 10–15 lat.

Wskazówki
Możesz założyć, że tendencje przedstawione na wykresie będą się utrzymywały, ale zastanów się, które
czynniki decydują o zmianach w tej dziedzinie (wielkość zasobów, wpływ na środowisko) i czy w najbliższych
latach będą one nadal aktualne.

Rysunki i fotografie

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań dokonaj ogólnej analizy rysunku/fotografii.

Etapy analizy ogólnej Przykładowe wnioski

Ustal, co przedstawia rysunek. Taką informację znajdziesz w poleceniu (zadanie 18.),
w informacji wstępnej (zadanie 19.) lub w podpisie rysunku
(zadanie 20.).

Zwróć uwagę na te elementy rysunku,
które są najbardziej istotne ze względu
na treść polecenia.

Na fotografii w zadaniu 19. najważniejszy jest
charakterystyczny układ warstw skalnych, a nie np.
roślinność porastająca ten teren. W zadaniu 18. zamieszczono
rysunki schematyczne (istotna jest tylko kolejność pięter).

Przeanalizuj znaki, sygnatury, rodzaje
linii wykorzystane w rysunku.

Jeśli rysunek zawiera legendę, odczytaj wszystkie znaki
(w zadaniu 18. każde piętro oznaczono inaczej, a w zada-
niu 20. należy samodzielnie dobrać znak).

Sprawdź, czy potrafisz:
– odczytać treść rysunku

Zadanie 18.
Podaj numer rysunku, który przedstawia charakterystyczny dla Bieszczadów układ pięter roślinnych.

Numer rysunku ............... .

Wskazówki

Odczytaj informacje zawarte w legendzie rysunku. Znajdź podobieństwa i różnice między poszczególnymi
rysunkami (na wszystkich piętrem najniższym są pogórza, różnice występują w kolejności pięter wyższych).
Przypomnij sobie układ pięter roślinnych charakterystyczny, czyli typowy, dla tej części Karpat. Kolejno
eliminuj rysunki, które nie spełniają tego kryterium.
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– wykorzystać własną wiedzę i umiejętność interpretacji rysunku/fotografii

Zadanie 19.
Fotografia przedstawia zdeformowane warstwy skał wapiennych.
Napisz, jak wyglądał pierwotny układ tych warstw i opisz proces, który doprowadził do obecnego
ich ułożenia.

Wskazówki
Polecenie dotyczy układu warstw skalnych, zwróć zatem uwagę na ten element fotografii i zauważ,
że jest to część fałdu pochylonego.
Pamiętasz, że wapienie są skałami osadowymi powstającymi w wyniku sedymentacji w środowisku
wodnym, pierwotnie musiały więc tworzyć poziome pokłady.
Teraz ustal, jaki proces doprowadził do zaburzenia takiego układu warstw.

– wykonać rysunek spełniający kryteria podane w poleceniu

Zadanie 20.
Przedstaw za pomocą rysunków kolejne etapy powstawania starorzecza. Pamiętaj o opisaniu znaków
w legendzie.

Wskazówki
Ustal czynności wynikające z polecenia i treści zadania. Należy:
– wykonać dwa rysunki przedstawiające kolejne etapy procesu,
– opisać znaki w legendzie (nie na rysunkach),
– zastosować jednolite znaki we wszystkich rysunkach.

..............................................

..............................................

..............................................

Powstawanie starorzecza
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Rozwiązujemy zadania – praktyczne rady

Zdarza się, że trudności z poprawnym rozwiązaniem zadania nie wynikają z braku wiedzy lub umiejętności,
ale dotyczą „technicznej” strony udzielenia poprawnej odpowiedzi. Często nie wiadomo np.:
– w jaki sposób wskazać poprawną odpowiedź,
– czy podać tylko wynik zadania rachunkowego, czy również zapisać rozwiązanie,
– jak szerokiej odpowiedzi należy udzielić.
Wysoki poziom stresu podczas egzaminu i poczucie szybkiego upływu czasu powodują, że nawet dobrze
przygotowani uczniowie nie zawsze osiągają zadowalające wyniki.

Zanim wpiszesz odpowiedź, przeczytaj uważnie treść zadania.
Czytaj zawsze do końca, nawet jeśli już po pierwszej części wydaje Ci się, że znasz odpowiedź.

Zadanie
Dokończ zdanie, tak aby wyjaśniało znaczenie terminu.
Aglomeracja monocentryczna to skupisko miast .........................................................................................

Jeśli w odpowiedzi wymienisz np. miasta aglomeracji warszawskiej, zdanie będzie prawdziwe, jednak
nie będzie spełniało warunków zaliczenia odpowiedzi (ten warunek jest podany w drugiej części polecenia
– po uzupełnieniu zdanie ma wyjaśniać termin).

Zadanie
Na podstawie mapy opisz przebieg trasy, którą można najszybciej dojechać samochodem osobowym z hotelu
w Jurkowie (D3) do szkoły w miejscowości Przymiarki (B2). W opisie uwzględnij: kierunek jazdy, orientacyjne
punkty na trasie, a także rodzaj lub numer drogi.

Aby odpowiedź była zgodna z kryteriami oceny, powinieneś uwzględnić trzy elementy podane w ostatnim
zdaniu polecenia. Jeśli do opisu przystąpisz już po przeczytaniu pierwszej części polecenia, Twoja odpo-
wiedź prawdopodobnie „minie się” z kryteriami, mimo że nie będzie zawierać informacji nieprawdziwych.

Dbaj o precyzję odpowiedzi i jej zgodność z poleceniem. Unikaj odpowiedzi ogólnikowych.
Nie pisz wszystkiego, co wiesz na temat podany w poleceniu. Odszukaj w poleceniu czasowniki operacyjne
dokładnie nazywające czynność, którą masz wykonać (wymień, opisz, oblicz, sformułuj wniosek, zapisz
prawidłowość itd.). Możesz je podkreślić, aby – zapisując odpowiedź – pamiętać o wykonaniu czynności,
o której mowa w poleceniu.

Zadanie
Uogólnij przedstawione na mapie informacje dotyczące indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce,
określając zróżnicowanie przestrzenne wielkości gospodarstw.

W poleceniu wskazano czynność, którą masz wykonać: „uogólnij”. Pamiętaj, że uogólnianie jest rozszerze-
niem wniosków wyciągniętych z jednostkowych przesłanek na duży zakres zjawisk czy faktów lub na ich
ogół. Jest formą syntezy, generalizowania.
Nie przytaczaj więc szczegółowych wartości, bez uogólniania, nie podawaj konkretnych danych statystycz-
nych, nie wymieniaj województw. Wydziel dwie grupy województw: jedną o przewadze gospodarstw
małych i drugą, w której udział gospodarstw powyżej 20 ha jest największy. Nazwij te obszary, nie wymie-
niając konkretnych województw.
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Zadanie
Oblicz średnią roczną temperaturę powietrza i roczną amplitudę temperatury powietrza w Jeleniej Górze.
Zapisz obliczenia.

Średnia roczna temperatura powietrza ...................
Roczna amplituda temperatury powietrza ..............

Ponieważ polecenie brzmi „zapisz obliczenia”, więc ich zapis jest konieczny i będzie podlegał ocenie.
Pamiętaj, że zapis obliczeń powinien potwierdzać zrozumienie sposobu (metody) dojścia do wyniku
poprzez wybór właściwych danych i wykonanie odpowiednich działań arytmetycznych.

Zadanie
Według FAO jedną z przyczyn utrzymywania się głodu i niedożywienia na świecie jest szybki wzrost liczby
ludności. Podaj dwa regiony świata (lub kraje), w których jedną z przyczyn utrzymywania się głodu i niedo-
żywienia jest wysoki przyrost naturalny.

Z polecenia wynika, że w odpowiedzi wystarczy podać nazwy dwóch regionów, ale podanie nazw
kontynentów (np.: Afryka, Azja) jest zbyt dużym uogólnieniem – taka odpowiedź nie zostanie uznana za
prawidłową (na tych kontynentach oprócz krajów głodujących są również kraje produkujące wystarczającą
ilość żywności).

Jeśli polecenie jest złożone (wymaga wykonania kilku czynności), to pamiętaj o wykonaniu wszystkich
czynności.
W niektórych zadaniach pełna odpowiedź wymaga wykonania dwu lub więcej czynności. Nie zapomnij
o tych z końcowej części polecenia.

Zadanie
Wyjaśnij, dlaczego klimat kontynentalny cechuje duża roczna amplituda temperatury powietrza. Podaj przy-
kład obszaru o takim klimacie.

Nawet najbardziej dokładne wyjaśnienie nie zagwarantuje maksymalnej liczby punktów, jeśli nie wymienisz
obszaru, na którym występuje ten typ klimatu.

Starannie zapisz odpowiedź w miejscu do tego przeznaczonym. Zwróć uwagę na miejsce, które
przeznaczono na odpowiedź.
Pod poleceniem znajduje się miejsce na zapis odpowiedzi. Ile jest tego miejsca i w jaki sposób je oznaczono
– to dodatkowe (oprócz polecenia) informacje o szczegółowości oczekiwanej odpowiedzi.

Zadanie
Wymień trzy cechy gazu ziemnego, dzięki którym rośnie jego znaczenie.
a) ...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
c) ...........................................................................................................................................

Takie zaznaczenie miejsca na odpowiedź wyraźnie wskazuje, że każdą cechę należy zapisać w oddzielnym
wierszu. Miejsca jest niewiele, co sugeruje, że należy tylko podać cechy, a nie rozpisywać się na ich temat.

Podaj dokładnie tyle przykładów, cech lub argumentów, ile wynika z polecenia.
Jeśli z polecenia lub sposobu oznaczenia miejsca na odpowiedź wynika konieczność podania konkretnej
liczby przykładów (cech itd.), staraj się zawrzeć w odpowiedzi taką właśnie ich liczbę.

Zadanie
Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki likwidacji nierentownych kopalń na Górnym Śląsku.
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Nie podawaj większej liczby skutków niż podano w poleceniu. Nie zwiększy to liczby przyznanych punktów,
a jeśli wśród Twoich odpowiedzi znajdzie się błędna, spowoduje to nieprzyznanie punktu za całą część
odpowiedzi.
Jeśli natomiast nie jesteś w stanie podać wszystkich (czterech) przykładów, zapisz ich tyle, ile potrafisz.
Uzyskasz przynajmniej część punktów możliwych do zdobycia.

Zadanie
Przedstaw korzyści i uciążliwości mieszkania w wielkim mieście. Uwzględnij: infrastrukturę techniczną,
dostępność usług i miejsc pracy, warunki zdrowotne.

Z polecenia i formy miejsca zapisu odpowiedzi wynika, że należy uwzględnić trzy podane kategorie zarówno
wśród korzyści, jak i wśród uciążliwości.

Zadanie
Wyjaśnij, dlaczego importowanie do Polski większości gazu ziemnego z jednego państwa uważa się za
zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. W wyjaśnieniu podaj dwa argumenty.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

W tym zadaniu nie można ograniczyć się do wymienienia dwóch argumentów. Polecenie brzmi „wyjaśnij”,
ale w tej krótkiej odpowiedzi należy podać dwie przyczyny zagrożenia wynikającego z zakupu gazu tylko
u jednego dostawcy.

W zadaniach zamkniętych nie formułuj własnych odpowiedzi.
W zadaniach zamkniętych nie formułuj samodzielnie odpowiedzi, lecz odpowiedź poprawną wybieraj
spośród podanych.

Zadanie
Uzupełnij tabelę, przyporządkowując opisom właściwe typy klimatu.
Klimat: zwrotnikowy kontynentalny, umiarkowany kontynentalny, zwrotnikowy o odmianie monsunowej,
umiarkowany morski, podrównikowy wilgotny

 Lp. Charakterystyczne cechy klimatu
Klimat

(strefa i typ)

1 Średnia roczna temperatura powietrza od 0°C
do 10°C, opady całoroczne z przewagą jesienno-
-zimowych.

2 Średnia roczna temperatura powietrza od 0°C
do 10°C, opady niewielkie, przeważnie latem.

3

4 Średnia roczna temperatura powietrza powyżej 20°C,
opady sporadyczne, występujące w ciągu całego roku.

Średnia roczna temperatura powietrza powyżej 20°C,
opady obfite, przeważnie lub wyłącznie latem.

Za poprawne zostaną uznane tylko odpowiedzi wybrane spośród podanych do wyboru. Przepisz strefy
i typy klimatu dokładnie tak, jak podano w poleceniu.

1. .................................

2. .................................

3. .................................

1. .................................

2. .................................

3. .................................
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Miejsce na naklejkę
z kodem szkoły

EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFII
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Czas pracy 120 minutCzas pracy 120 minutCzas pracy 120 minutCzas pracy 120 minutCzas pracy 120 minut

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów.

20082008200820082008

Wypełnia zdający
przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 1–30)

oraz barwną mapę. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym
zadaniu.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/
/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Podczas egzaminu możesz korzystać z ołówka i gumki (wyłącznie
do rysunków) oraz linijki.

7. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpisuj
żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.
Zamaluj  pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne

zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!

dysleksja
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Zadania od 1.–9. wykonaj na podstawie załączonej mapy turystycznej „Beskid Wyspowy”.

Zadanie 1. (1 pkt)
Oblicz długość wyciągu narciarskiego poprowadzonego obok punktu widokowego na stoku Śnieżnicy.
Zapisz obliczenia, a wynik podaj w metrach.

Miejsce na obliczenia:

Długość wyciągu ................. m

Zadanie 2. (1 pkt)
Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Różnica wysokości między górną a dolną stacją wyciągu na Śnieżnicę wynosi
A. 130 m.
B. 160 m.
C. 260 m.
D. 520 m.

Zadanie 3. (2 pkt)
Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych obiektów.

Lp. Opis obiektu Nazwa

Przełęcz między Śnieżnicą a Ćwilinem

Najwyższe wzniesienie na niebieskim szlaku turystycznym
z Kasiny Wielkiej do Jurkowa

Rzeka, do której wpadają potoki z południowych stoków wzniesień
Ćwilin, Czarny Dział i Grunwald

Zabytkowy obiekt sakralny w Kasinie Wielkiej pochodzący z XVII wieku

1.

2.

3.

4.

Zadanie 4. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego ze szczytów Śnieżnicy i Lubogoszczy turyści nie mogą podziwiać rozległej panoramy,
a jest to możliwe ze szczytu wzniesienia Ćwilin.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 5. (2 pkt)
Skreśl błędne określenia, tak aby informacja dotycząca trasy przejazdu samochodem z hotelu w Jurko-
wie (D3) do stacji kolejowej Kasina Wielka (B1) była prawdziwa.

Pierwszy odcinek trasy pokonujemy drogą biegnącą wzdłuż prawego/lewego brzegu potoku Jurkówka.
Po przebyciu 2,5 km dojeżdżamy do skrzyżowania, skręcamy w lewo w drogę krajową/wojewódzką nr 28.
Ta droga na odcinku do przełęczy Gruszowiec łagodnie wznosi się/opada. Z przełęczy Gruszowiec po
północnej stronie widzimy Ćwilin/Śnieżnicę. Drogę nr 28 opuszczamy, skręcając w prawo w miejscowości
Przymiarki, tuż za barem/restauracją. W Kasinie Wielkiej za przystankiem PKS zmieniamy kierunek jazdy
i drogą utwardzoną/asfaltową przez przysiółek Lulki dojeżdżamy do stacji kolejowej.
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Zadanie 6. (2 pkt)
Wpisz do tabeli cechy sieci rzecznej i pokrycia terenu przedstawione na mapie w polach C1 i B1.

Elementy środowiska Pole C1 Pole B1

Sieć rzeczna

Roślinność

Zadanie 7. (1 pkt)
Wyjaśnij wpływ rzeźby terenu na sieć komunikacyjną i rozmieszczenie zabudowy miejscowości Łostówka
i Wilczyce.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 8. (1 pkt)
Podaj rodzaj turystyki, którą można uprawiać na obszarze objętym mapą, oraz dwa walory środowiska
przyrodniczego i dwa zaznaczone na mapie obiekty infrastruktury sprzyjające uprawianiu takiej turystyki.

Rodzaj turystyki ...............................................................................................................................................

Walory środowiska i obiekty infrastruktury

1. ...................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................

Zadanie 9. (2 pkt)
Wpisz obok zdań prawdziwych literę P, a obok fałszywych literę – F.

– Charakterystyczną cechą rzeźby terenu przedstawionego na mapie ......
są odosobnione wzniesienia.

– Najwyższe wzniesienia obszaru objętego mapą są zbudowane ze skał ......
magmowych odpornych na erozję.

– Wzniesienia są zbudowane z kompleksu skał osadowych zwanych fliszem. ......

– Decydujący wpływ na rzeźbę tego terenu miał lądolód skandynawski. ......

– Doliny rozdzielające wzniesienia zostały wymodelowane przez wody płynące. ......

Zadanie 10. (1 pkt)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu
A. 21 marca.
B. 22 czerwca.
C. 23 września.
D. 22 grudnia.

Oświetlenie ZiemiOświetlenie ZiemiOświetlenie ZiemiOświetlenie ZiemiOświetlenie Ziemi
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Zadanie 11. (2 pkt)
Opisz oświetlenie Ziemi przedstawione na rysunku w zadaniu 10. W opisie uwzględnij: a) długość
trwania dnia i nocy na równiku, b) zmianę długości trwania dnia i nocy wraz ze zmianą szerokości
geograficznej, c) obszary występowania dnia i nocy polarnej.

a) ...................................................................................................................................................................

b) ...................................................................................................................................................................

c) ...................................................................................................................................................................

Zadanie 12. (1 pkt)
Podkreśl dwie formy, które powstały w miejscu odsuwania się od siebie wielkich oceanicznych płyt
litosfery.

A. ryft
B. góry fałdowe
C. rów oceaniczny
D. grzbiet oceaniczny

Zadanie 13. (1 pkt)
Podaj nazwę procesu, w wyniku którego powstał meander przedstawiony na fotografii. Opisz przebieg
tego procesu.

Meandry Drawy, dopływu NoteciMeandry Drawy, dopływu NoteciMeandry Drawy, dopływu NoteciMeandry Drawy, dopływu NoteciMeandry Drawy, dopływu Noteci

Nazwa procesu: ..............................................................................................................................................

Opis procesu: ..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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Zadanie 14. (1 pkt)
Korzystając z mapy, sformułuj i zapisz wniosek dotyczący zróżnicowania wielkości opadów w zależności
od szerokości geograficznej.

Roczna suma opadówRoczna suma opadówRoczna suma opadówRoczna suma opadówRoczna suma opadów

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 15. (2 pkt)
Korzystając z mapy „Roczna suma opadów” (zadanie 14.), wyjaśnij, dlaczego:
a) Nizina Amazonki jest obszarem o bardzo wysokiej rocznej sumie opadów.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

b) Wschodnie wybrzeża Afryki w okolicach zwrotnika Koziorożca otrzymują znacznie więcej opadów
niż zachodnie wybrzeża tego kontynentu znajdujące się na tej samej szerokości geograficznej.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 16. (1 pkt)
Podkreśl nazwę wiatru, który powstaje na skutek dobowych różnic w nagrzewaniu się wody i lądu.

A. monsun letni
B. cyklon tropikalny
C. bryza morska
D. tornado
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Zadanie 17. (2 pkt)
Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie nazwy mas powietrza
wybrane z podanych.

polarne morskie, polarne kontynentalne, arktyczne morskie, arktyczne kontynentalne, zwrotnikowe morskie,
zwrotnikowe kontynentalne

Do Polski najczęściej dociera powietrze ...........................................................................................................

Upalną słoneczną pogodę w lecie przynosi powietrze ......................................................................................

W zimie odwilż i opady przynosi powietrze ....................................................................................................

W Polsce największe oziębienie przynosi docierające zimą i wczesną wiosną suche powietrze .......................

Zadanie 18. (3 pkt)
Podaj po jednym przykładzie wpływu wód powierzchniowych lub podziemnych na wymienione elementy
środowiska.

Budowa geologiczna .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Ukształtowanie powierzchni ziemi ...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Klimat .............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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Zadanie 19. (2 pkt)
Mapa przedstawia rozmieszczenie stref roślinnych w Europie i w Afryce.

Przyporządkuj zaznaczonym na mapie obszarom występujące na nich formacje roślinne wybrane spo-
śród podanych.

wilgotny las równikowy, sawanna, lasy zrzucające liście w porze suchej, makia, lasy liściaste zrzucające
liście na zimę, tajga, tundra

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

6. ..........................................................................................................................................................

Strefy roślinne na świecieStrefy roślinne na świecieStrefy roślinne na świecieStrefy roślinne na świecieStrefy roślinne na świecie
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Zadanie 20. (3 pkt)
Na mapie numerami 1–10 zaznaczono obszary, na których warunki przyrodnicze ograniczają zaludnienie.

Każdemu z obszarów przyporządkuj barierę osadniczą ograniczającą jego zaludnienie. Każdą z poda-
nych barier przyporządkuj dwóm obszarom.

bujna roślinność, opady poniżej 500 mm, obszary pokryte lodem, bagna, wieloletnia zmarzlina

1 .......................................................................... 6 ..........................................................................

2 .......................................................................... 7 ..........................................................................

3 .......................................................................... 8 ..........................................................................

4 .......................................................................... 9 ..........................................................................

5 .......................................................................... 10 ..........................................................................

Zadanie 21. (1 pkt)
Podane zdania opisują sytuację demograficzną przedstawioną na wykresie.
Zaznacz zdania prawdziwe literą P, a zdania fałszywe – literą F.

– Współczynnik urodzeń zmienia się bardziej niż współczynnik zgonów. ......

– Osoby mające w 2007 roku 37 lat urodziły się w okresie wyżu demograficznego. .......

– Współczynnik zgonów w 1952 roku był niższy niż współczynnik urodzeń w 1999 roku. .......

– Jeśli utrzyma się trwająca od 1995 roku tendencja zmian wskaźnika urodzeń i zgonów, ........
na początku XXI wieku przyrost naturalny będzie ujemny.

Zmiany współczynników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w PolsceZmiany współczynników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w PolsceZmiany współczynników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w PolsceZmiany współczynników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w PolsceZmiany współczynników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w Polsce
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Zadanie 22. (2 pkt)
Wykonaj polecenia, korzystając z mapy.

a) Sformułuj prawidłowość dotyczącą struktury wiekowej ludności i stopnia rozwoju gospodarczego.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

b) Uszereguj podane kraje w kolejności od najstarszego demograficznie do najmłodszego demograficznie.

Egipt, Etiopia, Indie, Ukraina, Niemcy

..............................., ..............................., ..............................., ..............................., ................................

Zadanie 23. (1 pkt)
Szacuje się, że w latach 2005–2007 wyjechało z Polski w poszukiwaniu pracy ponad milion osób.
Podkreśl dwa kraje, do których w tym okresie wyemigrowało najwięcej osób.

A. Islandia i Niemcy
B. Niemcy i Norwegia
C. Irlandia i Wielka Brytania
D. Islandia i Wielka Brytania
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Zadanie 24. (3 pkt)
Wykresy przedstawiają strukturę zatrudnienia ludności w trzech krajach różniących się poziomem rozwoju
gospodarczego.
Wykonaj polecenia a), b) i c).

a) Uporządkuj wykresy w kolejności od kraju o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego do kraju
o poziomie najniższym. Wpisz w odpowiedniej kolejności litery, którymi oznaczono wykresy.

Kolejność wykresów ..............., ..............., ............... .

b) Sformułuj prawidłowość dotyczącą zmiany struktury zatrudnienia w zależności od stopnia rozwoju
gospodarczego kraju.

..........................................................................................................................................................

c) Każdemu z wykresów przyporządkuj jedno z podanych państw, którego strukturę zatrudnienia przed-
stawiono na danym wykresie.

Grecja, Rumunia, Szwecja

A ...............................................

B ...............................................

C ...............................................

Zadanie 25. (2 pkt)
Tabela przedstawia strukturę użytkowania gruntów w Polsce

Lata
Użytki rolne w tys. ha

Lasy w tys. ha
razem w tym grunty orne

1995

2000

2004

17 934

17 812

16 327

13 886

13 683

12 685

8822

9004

9127

a) Na podstawie danych zawartych w tabeli sformułuj wniosek dotyczący tendencji zmian powierzchni
użytków rolnych i lasów w Polsce w latach 1995–2004.

.........................................................................................................................................................................

b) Podaj trzy przyczyny przedstawionych w tabeli zmian powierzchni użytków rolnych w Polsce.

1 ...............................................................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................................................

3 ...............................................................................................................................................................

rolnictwo

przemysł

usługi
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Zadanie 26. (1 pkt)
Przyporządkuj rolnictwu uprzemysłowionemu i ekologicznemu po trzy charakterystyczne cechy wybrane
spośród podanych. Wpisz w odpowiednie miejsca liczby, którymi oznaczono podane cechy.

1. Gospodarowanie na obszarach o niezanieczyszczonym środowisku.
2. Duże zużycie nawozów sztucznych.
3. Stosowanie dużych ilości naturalnych środków ochrony roślin.
4. Uzyskiwanie niższych plonów.
5. Uzyskiwanie bardzo wysokich plonów.
6. Wprowadzanie do produkcji gatunków zmodyfikowanych genetycznie.
7. Stosowanie pestycydów do ochrony roślin.

Rolnictwo uprzemysłowione – ......, ......, ......

Rolnictwo ekologiczne – ......, ......, ......

Zadanie 27. (2 pkt)
W celu pozyskiwania energii wód płynących buduje się sztuczne zbiorniki wodne na rzekach.
Podaj dwa przykłady korzyści (oprócz wytwarzania energii) i dwa przykłady negatywnych skutków
budowy sztucznych zbiorników wodnych.

Korzyści:

1 ...............................................................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................................................

Skutki negatywne:

1 ...............................................................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................................................

Zadanie 28. (2 pkt)
Nowe inwestycje zagraniczne w Polsce przyczyniają się do lepszego dostosowania struktury produkcji do
potrzeb rynku, sprzyjają rozwojowi przemysłu zaawansowanych technologii i poprawiają strukturę prze-
strzenną przemysłu.

Uzasadnij to stwierdzenie.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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Zadanie 29. (3 pkt)
W ostatnich latach nasila się proces globalizacji w dziedzinie kultury.

a) Wyjaśnij, na czym polega globalizacja w dziedzinie kultury.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

b) Podaj dwa przykłady argumentów przeciwników tego procesu, wskazujące na zagrożenia, które
może on przynieść.

1 ..........................................................................................................................................................

2 ..........................................................................................................................................................

c) Zaproponuj dwa rodzaje działań, które mogłyby wyeliminować te zagrożenia.

1 ..........................................................................................................................................................

2 ..........................................................................................................................................................

Zadanie 30. (1 pkt)
Największą atrakcją turystyczną krajów Afryki Środkowej jest możliwość obserwowania dzikich zwierząt
w ich naturalnym środowisku (lub zbliżonym dla naturalnego).

Podaj trzy bariery (przyczyny) ograniczające napływ turystów do tych krajów.

1 ..........................................................................................................................................................

2 ..........................................................................................................................................................

3 ..........................................................................................................................................................
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Numer
zadania

Przewidywana odpowiedź Pkt Kryteria zaliczania odpowiedzi

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Np.:
1 cm – 500 m
2 · 500 m = 1000 m
długość wyciągu: 1000 m

C. 260 m

1. Przełęcz Gruszowiec, 2. Ćwilin, 3. Łostówka,
4. Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Np.: Szczyty Śnieżnicy i Lubogoszczy porastają lasy
ograniczające widoczność, a najwyższe partie Ćwilina
zajmuje Polana Michurowa.

Nieskreślone: lewego, krajową, wznosi się, Śnieżnicę,
barem, asfaltową

Pole C1 np.:
– małe potoki wypływające promieniście w różnych
kierunkach;
– prawie cały obszar jest porośnięty lasem.
Pole B1 np.:
– osią jest potok Kasiczanka, do którego wpadają
mniejsze cieki spływające ze wschodnich i zachodnich
stoków;
– teren w przeważającej części odkryty, tylko niewielki
obszar we wschodniej części, leżący powyżej
600 m n.p.m., jest porośnięty lasem

Np.: Ponieważ stoki wzniesień na tym terenie są
strome, zabudowania oraz droga wykorzystują wąski pas
doliny potoku, gdzie różnice wysokości są najmniejsze.
Droga biegnie wzdłuż doliny potoku Łostówka, miejscami
zbliżając się do jego koryta. Większość zabudowań
koncentruje się w dolinie potoku lub na stokach tuż
za krawędzią doliny.

Np.: Turystyka piesza
Walory i obiekty infrastruktury
1. duże zalesienie, urozmaicona rzeźba terenu,
2. znakowane szlaki turystyczne, obiekty noclegowe

(schroniska, hotele)

P, F, P, F, P

0–1

0–1

0–2

0–1

0–2

0–2

0–1

0–1

0–2

Za poprawne obliczenia
i poprawny wynik ........ 1 pkt

Za zaznaczenie odpowiedzi C
.......................................  1 pkt

Za podanie nazw
dwóch, trzech obiektów
....................................... 1 pkt
czterech obiektów ........ 2 pkt

Za podanie wyjaśnienia
....................................... 1 pkt

Za poprawne skreślenie
czterech, pięciu określeń
....................................... 1 pkt
sześciu określeń ............ 2 pkt

Za poprawne wypełnienie
dwóch, trzech komórek
....................................... 1 pkt
czterech komórek ......... 2 pkt

Za wyjaśnienie wpływu
rzeźby na obydwa elementy
zagospodarowania ....... 1 pkt

Za podanie rodzaju turystyki
i dwóch walorów .......... 1 pkt

Za poprawne oznaczenie
trzech, czterech zdań ... 1 pkt
pięciu zdań .................... 2 pkt
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Za wskazanie odpowiedzi B
....................................... 1 pkt

Za uwzględnienie w opisie
dwóch elementów
odpowiedzi .................... 1 pkt
trzech elementów
odpowiedzi .................... 2 pkt

Za wskazanie odpowiedzi
A i D ............................... 1 pkt

Za podanie nazwy i opis
procesu ......................... 1 pkt

Za sformułowanie wniosku
....................................... 1 pkt

Za wyjaśnienie dla każdego
ze wskazanych obszarów
............................... po 1 pkt

Za wskazanie odpowiedzi C
....................................... 1 pkt

Za poprawne
przyporządkowanie dwóch,
trzech mas ..................... 1 pkt
czterech mas powietrza .. 2 pkt

Za przykład do każdego
elementu środowiska
 .............................. po 1 pkt

0–1

0–2

0–1

0–1

0–1

0–2

0–1

0–2

0–3

B. 22 czerwca

Np.:
a) Na równiku dzień trwa równie długo jak noc

(po 12 godzin).
b) Ze wzrostem szerokości geograficznej długość dnia

wzrasta na półkuli północnej, a maleje na półkuli
południowej.

c) Dzień polarny występuje poza kołem podbiegunowym
północnym, a noc polarna – poza kołem
podbiegunowym południowym.

A. ryft; D. grzbiet oceaniczny

Nazwa procesu – erozja boczna
Opis, np.: Nurt rzeki podmywa brzeg zewnętrzny.
W wyniku tego procesu przesuwa się koryto rzeki,
a szyja meandru się zwęża.

Np.: największą ilość opadów otrzymują obszary
okołorównikowe, natomiast obszary o najmniejszej
rocznej sumie opadów występują głównie
w szerokościach okołozwrotnikowych i okołobiegunowych.

Np.:
a) Obszar ten leży w strefie niżów okołorównikowych.

Prądy wstępujące unoszą ciepłe i wilgotne masy
powietrza, wskutek wilgotnoadiabatycznego spadku
temperatury powietrza wraz z wysokością następuje
kondensacja pary wodnej i intensywne opady deszczu.

b) Na tej szerokości geograficznej wschodnie wybrzeża
Afryki opływa ciepły Prąd Mozambicki powodujący
podniesienie temperatury powietrza i napływ nad ląd
wilgotnych mas powietrza, które przynoszą opady,
a wybrzeża zachodnie opływa prąd zimny (Prąd
Benguelski) powodujący zmniejszanie zawartości pary
wodnej w powietrzu.

C. bryza morska

W kolejności: polarne morskie, zwrotnikowe
kontynentalne, polarne morskie, arktyczne kontynentalne

Np.:
– wody podziemne rozpuszczają niektóre skały

(sól kamienną)
– wody powierzchniowe powodują powstawanie dolin

rzecznych, delt
– duże zbiorniki wodne zwiększają wilgotność

powietrza, zmniejszają amplitudę temperatury powietrza

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1 – tajga; 2 – lasy liściaste zrzucające liście na zimę;
3 – makia, 4 – sawanna, 5 – wilgotny las równikowy;
6 – lasy zrzucające liście w porze suchej

1 – wieloletnia zmarzlina; 2 – obszary pokryte lodem;
3 – bujna roślinność; 4 – bagna; 5 – obszary pokryte
lodem; 6 – bagna; 7 – opady poniżej 500 mm;
8 – wieloletnia zmarzlina; 9 – bujna roślinność; 10 – opady
poniżej 500 mm

W kolejności od góry P; F; F; P

a) np.: Kraje stare demograficznie są lepiej rozwinięte
gospodarczo niż kraje młode demograficznie

b) Niemcy, Ukraina, Indie, Egipt, Etiopia

C. Irlandia i Wielka Brytania

a) w kolejności: A, C, B
b) np.: im kraj lepiej rozwinięty gospodarczo, tym

większy udział zatrudnionych w usługach, a mniejszy
w rolnictwie

c) A – Szwecja; B – Rumunia; C – Grecja

a) np.: Zmniejszyła się powierzchnia użytków rolnych,
a zwiększyła się powierzchnia lasów.

b) np.: Likwidacja państwowych gospodarstw rolnych;
ograniczenie sprzedaży polskich produktów rolnych
do państw Europy Wschodniej; spadek opłacalności
produkcji rolnej

Rolnictwo uprzemysłowione – 2, 5, 6, 7
Rolnictwo ekologiczne – 1, 3, 4

Korzyści, np.: zapobieganie powodziom, wyrównywanie
przepływów w rzekach
Negatywne skutki, np.: konieczność przesiedlenia
ludności z zalewanych terenów, uniemożliwienie migracji
ryb w górę rzeki

Np.:
– Kapitał zagraniczny jest inwestowany w produkcję

artykułów mających zbyt na rynku lokalnym lub
rynkach innych krajów.

– Wprowadza się produkcję opartą na nowych
technologiach, ponieważ one przynoszą największe
zyski.

– Nowe obiekty często powstają w specjalnych strefach
ekonomicznych tworzonych w celu zaktywizowania
gospodarczego danego obszaru.

0–2

0–3

0–1

0–2

0–1

0–3

0–2

0–1

0–2

0–2

Za poprawne przyporządko-
wanie
czterech, pięciu formacji ...1 pkt
sześciu formacji ............ 2 pkt

Za przyporządkowanie barier
do czterech, sześciu
obszarów ....................... 1 pkt
siedmiu, ośmiu obszarów .. 2 pkt
dziewięciu, dziesięciu
obszarów ....................... 3 pkt

Za poprawne oznaczenie
wszystkich zdań ............ 1 pkt

Za sformułowanie
prawidłowości .............. 1 pkt
Za właściwą kolejność
wszystkich krajów ......... 1 pkt

Za wskazanie odpowiedzi C
....................................... 1 pkt

Za poprawnie wykonane
każde polecenie ...... po 1 pkt

Za sformułowanie wniosku
....................................... 1 pkt
Za podanie trzech zmian
....................................... 1 pkt

Za podanie dla każdego
systemu trzech cech gospo-
darowania ..................... 1 pkt

Za dwa, trzy przykłady
....................................... 1 pkt
Za cztery przykłady....... 2 pkt

Za uzasadnienie
dwóch cech .................. 1 pkt
trzech cech .................... 2 pkt

Numer
zadania

Przewidywana odpowiedź Pkt Kryteria zaliczania odpowiedzi
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29.

30.

a) np.: Globalizacja w dziedzinie kultury polega
na upowszechnianiu elementów kultury nielicznych
krajów w innych krajach świata (stylu życia, tradycji,
zwyczajów, sposobów spędzania wolnego czasu).

b) np.: zubożenie kulturowe, zanik kulturowej
odrębności ludności świata, utrata własnego
dziedzictwa kulturowego.

c) np.: wzrost aktywności społeczności lokalnych,
wzrost świadomości wartości dorobku własnej
kultury, pielęgnowanie tradycji.

Np.:
1. słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna
2. konflikty zbrojne i niestabilność polityczna
3. wysokie koszty podróży (transport lotniczy)

0–3

0–1

Za każdy element
odpowiedzi ............ po 1 pkt

Za podanie trzech barier
....................................... 1 pkt
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Miejsce na naklejkę
z kodem szkoły

EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFII

POZIOM PODSTAWOWY wersja 2POZIOM PODSTAWOWY wersja 2POZIOM PODSTAWOWY wersja 2POZIOM PODSTAWOWY wersja 2POZIOM PODSTAWOWY wersja 2
Czas pracy 120 minutCzas pracy 120 minutCzas pracy 120 minutCzas pracy 120 minutCzas pracy 120 minut

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów.

20082008200820082008

Wypełnia zdający
przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1–30)

oraz barwną mapę. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym
zadaniu.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/
/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Podczas egzaminu możesz korzystać z ołówka i gumki (wyłącznie
do rysunków) oraz linijki.

7. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpi-
suj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Zama-
luj  pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne zazna-

czenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!

dysleksja
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Zadania od 1.–9. wykonaj na podstawie załączonej mapy turystycznej „Beskid Wyspowy”.

Zadanie 1. (1 pkt)
Oblicz długość linii kolejowej między stacjami Kasina Wielka i Wola Skrzydlańska. Zapisz obliczenia;
wynik podaj w kilometrach.

Miejsce na obliczenia:

Długość linii kolejowej ................. km

Zadanie 2. (3 pkt)
Zapisz cechy podanych w tabeli elementów środowiska przyrodniczego pól C1 i E1.

Rzeźba terenu

Wody powierzchniowe

Szata roślinna

Elementy środowiska Pole C1 Pole E1

Zadanie 3. (1 pkt)
Zapisz wniosek uogólniający, który dotyczy występowania lasów na obszarze objętym mapą, i podaj
dwie przyczyny takiego ich rozmieszczenia.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 4. (1 pkt)
Zaznacz proces rzeźbotwórczy, który wywarł największy wpływ na współczesny wygląd rzeźby terenu
przedstawionego na mapie.

A. akumulacyjna działalność wód płynących
B. erozyjna działalność wód płynących
C. erozyjna działalność lodowców górskich
D. niszcząca działalność wód polodowcowych

Zadanie 5. (2 pkt)
Opisz przebieg drogi krajowej nr 28 między miejscowościami Mszana Dolna i Dobra oraz wykaż wpływ
rzeźby terenu na przebieg tego odcinka drogi.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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Zadanie 6. (2 pkt)
Skreśl błędne określenia, tak aby informacje dotyczące trasy wycieczki niebieskim szlakiem turystycz-
nym z Kasiny Wielkiej przez Śnieżnicę na Ćwilin były prawdziwe.

Wycieczkę rozpoczynamy przy stacji kolejowej w Kasinie Wielkiej. Po wejściu do lasu szlak pieszy wiedzie
wzdłuż wyciągu narciarskiego. Zanim dotrzemy do początku szlaku zielonego (ok. 250 m wcześniej), mijamy
wieżę przekaźnikową/punkt widokowy. Od rozwidlenia szlaków do szczytu pokonujemy 500/250 m;
następnie ze szczytu schodzimy jarem/grzbietem wzniesienia aż dotrzemy do ponownego połączenia się
szlaków zielonego i niebieskiego. Na przełęczy Gruszowiec przekraczamy drogę krajową/wojewódzką.
Dalej wędrujemy w kierunku południowo-wschodnim do szczytu wzniesienia Ćwilin, którego wysokość
względna wynosi 400 m/1072 m.

Zadanie 7. (1 pkt)
Planując uruchomienie wyciągu narciarskiego na stokach Ćwilina, rozważa się jego lokalizację w rejonie
Gruszowca lub Wilczyc.

Podaj dwa argumenty przemawiające za lokalizacją wyciągu w rejonie Gruszowca.

1. ...................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................

Zadanie 8. (1 pkt)
Korzystając z mapy i własnej wiedzy, podkreśl trzy cechy charakterystyczne dla rolnictwa Beskidu
Wyspowego.

A. mała średnia powierzchnia gospodarstw
B. niska towarowość
C. wysoka specjalizacja produkcji rolnej
D. wysoki stopień mechanizacji
E. niski stopień chemizacji
F. intensywna hodowla bydła i owiec

Zadanie 9. (1 pkt)
Podaj trzy argumenty przemawiające za tworzeniem gospodarstw agroturystycznych w małych miej-
scowościach (przysiółkach) na obszarze przedstawionym na mapie.

1. ...................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................

Zadanie 10. (2 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego wysokość górowania Słońca w ciągu roku w Warszawie (52° N, 21° E) zmienia się od
14°33’ do 61°27’.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 11. (2 pkt)
Obok zdań prawdziwych w pisz literę P, a obok fałszywych – literę F.

– Słońce góruje w Warszawie wcześniej niż w Moskwie. ......

– W Polsce obowiązuje czas środkowoeuropejski. ......

– Strefa czasu uniwersalnego rozciąga się od 7°30’ W do 7°30’ E. ......

– Biegunowe spłaszczenie Ziemi jest następstwem ruchu obiegowego naszej planety. ......
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Zadanie 12. (2 pkt)
Przyporządkuj podanym regionom geograficznym (Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie) nazwy charaktery-
stycznych dla nich procesów rzeźbotwórczych i form powstających w ich wyniku. Nazwy wybierz
spośród podanych.

niszcząca działalność lodowców górskich, turnie, krasowienie, jaskinie, budująca działalność lądolodu,
jeziora rynnowe, korazja, wąwozy

Tatry Wysokie

Tatry Zachodnie

Region Proces Forma

Zadanie 13. (1 pkt)

Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Większość czynnych wulkanów występuje w
A. górach, które powstały w orogenezie alpejskiej.
B. górach, które powstały w orogenezie hercyńskiej.
C. górach, które powstały w orogenezie kaledońskiej.
D. platformach prekambryjskich.

Zadanie 14. (2 pkt)
Opisz przebieg procesu, w którego wyniku powstała forma przedstawiona na fotografii, i wymień dwa
warunki przyrodnicze sprzyjające temu procesowi.

Opis procesu ..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Warunki sprzyjające procesowi

1. ...................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................
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Zadanie 15. (3 pkt)
Mapa przedstawia rozkład średniej temperatury powietrza na Ziemi w jednym z miesięcy.
Korzystając z mapy i własnej wiedzy, wykonaj polecenia.

a) Wskaż miesiąc (wybierając spośród podanych), dla którego rozkład temperatury powietrza przedsta-
wiono na mapie. Odpowiedź uzasadnij.

styczeń, marzec, lipiec, wrzesień

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

b) Napisz, dlaczego najwyższa temperatura powietrza panuje nad lądami.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

c) Podaj główny czynnik decydujący o tym, że wybrzeża Norwegii są znacznie cieplejsze niż położone
na tej samej szerokości geograficznej wschodnie wybrzeża Kanady.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 16. (1 pkt)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wiatrami stałymi wiejącymi od zwrotników w kierunku równika są
A. monsuny.
B. cyklony tropikalne.
C. pasaty.
D. wiatry fenowe.
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Zadanie 17. (2 pkt)
Warszawa i Amsterdam leżą na zbliżonej szerokości geograficznej.

Podaj trzy różnice między warunkami klimatycznymi tych miast. Uwzględnij roczną sumę opadów,
średnią temperaturę powietrza w styczniu i roczną amplitudę temperatury powietrza.

1. ...................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................

Zadanie 18. (2 pkt)
Podane zdania dotyczą wód powierzchniowych Polski.

Zaznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F – zdania fałszywe.

– Największe polskie jezioro znajduje się na Pojezierzu Pomorskim. ......

– Najgłębszym jeziorem w Polsce jest Hańcza. ......

– Kanał Bydgoski łączy Brdę i Noteć. ......

– Odra na całej długości płynie przez Polskę. ......

– Sztuczny zbiornik Czorsztyn-Niedzica powstał na Dunajcu. ......

Zadanie 19. (2 pkt)
Uzupełnij tabelę, przyporządkowując opisom właściwe typy wód lub źródeł oraz regiony występowania.
Określenia wybierz z podanych.

wody artezyjskie, gejzery, wody krasowe, źródła warstwowe, Australia, Nizina Wielkopolska, Nowa Zelandia,
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wody wgłębne pod ciśnieniem hydrosta-
tycznym, oddzielone od powierzchni ziemi
warstwą skał nieprzepuszczalnych

Wody krążące w szczelinach skał węglano-
wych (wapieni, dolomitów)

Gorące wody wyrzucane na powierzchnię
ziemi w mniej lub bardziej regularnych
odstępach czasu; ich występowanie związane
jest z obszarami czynnego wulkanizmu

Opis (cecha) Wody/źródła Występowanie
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Zadanie 20. (2 pkt)
W tabeli podano czynniki wpływające na procesy glebotwórcze, w których wyniku powstają gleby astrefowe:
bagienne, czarne ziemie, rędziny, mady.

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie komórki właściwe typy gleb i numery, którymi zaznaczono
ich występowanie w Polsce.

Bardzo drobny materiał skalny osadzany przez wody
w dolinach i deltach rzek

Skałą macierzystą jest wapień lub dolomit

Materiałem skalnym są osady jeziorne. Wody gruntowe
zalegają płytko, występuje roślinność trawiasta

Nadmiar wody, środowisko o odczynie kwaśnym

Główny czynnik wpływający na proces glebotwórczy Typ gleby Numer na mapie

Zadanie 21. (1 pkt)
Fotografia przedstawia jedną z formacji roślinnych w Afryce.

Podaj nazwę przedstawionej na fotografii formacji roślinnej oraz dwa przykłady charakterystycznych
dla niej roślin.

Nazwa formacji ......................................

................................................................

Charakterystyczne rośliny

................................................................,

................................................................



5 05 05 05 05 0

EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII

POZIOM PODSTAWOWY wersja 2POZIOM PODSTAWOWY wersja 2POZIOM PODSTAWOWY wersja 2POZIOM PODSTAWOWY wersja 2POZIOM PODSTAWOWY wersja 2

Zadania 22. i 23. rozwiąż, korzystając z wykresu (piramidy) płci i wieku.

Zadanie 22. (2 pkt)
Wykres przedstawia strukturę płci i wieku ludności Polski w 2004 roku.
Korzystając z wykresu, wykonaj polecenia.

a) Wyjaśnij wpływ II wojny światowej na strukturę wieku ludności Polski (występowanie wyżów
i niżów demograficznych).

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

b) Sformułuj wniosek dotyczący struktury płci ludności Polski w wieku przedprodukcyjnym i popro-
dukcyjnym.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 23. (2 pkt)
Korzystając z wykresu zamieszczonego w zadaniu 22. (struktura płci i wieku ludności Polski w 2004 roku),
wykonaj polecenie.

Skreśl błędne określenia (spośród podanych w nawiasach), tak aby informacje odczytane z wykresu
w zadaniu 22. były prawdziwe.

Najwyższy współczynnik feminizacji występuje w grupie wiekowej (powyżej 85 lat / od 35 do 40 lat).

W 1955 roku urodziło się (więcej / mniej) dzieci niż w 1970 roku.

W okresie wyżu demograficznego urodziły się osoby, które w 2004 roku miały (20 / 60) lat.

W Polsce wiek produkcyjny (kobiet / mężczyzn) trwa 42 lata.

W Polsce kobiety żyją (krócej / dłużej) niż mężczyźni.

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2005, GUS, Warszawa 2005
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Zadanie 24. (1 pkt)
Wykres przedstawia strukturę zatrudnienia w wybranych krajach.

Uzupełnij legendę wykresu, wpisując przy odpowiednich sygnaturach nazwy działów gospodarki:
przemysł, rolnictwo, usługi.
Sformułuj zależność dotyczącą struktury zatrudnienia i stopnia rozwoju gospodarczego.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zadanie 25. (1 pkt)
Obok każdej z czterech par roślin wpisz literę, którą oznaczono istotny czynnik wpływający na roz-
mieszczenie upraw tych roślin.

1. ziemniaki i żyto ...... A. bliskość dużych miast

2. pszenica i buraki cukrowe ....... B. najlepsze gleby

3. warzywa i owoce ....... C. słabe gleby

4. kukurydza i trawy ....... D. wysokie pogłowie bydła

Zadanie 26. (2 pkt)
Cechom rolnictwa przyporządkuj (wybierając spośród podanych) typy rolnictwa i kraje, w których dany typ
gospodarki rolnej jest charakterystyczny. Wpisz do tabeli liczby i litery, którymi oznaczono informacje.

Typy rolnictwa:
1 – intensywne niezmechanizowane; 2 – towarowe rolnictwo farmerskie; 3 – żarowo-odłogowe

Kraje:
a – Stany Zjednoczone; b – Kongo; c – Wietnam

................................................................

................................................................

................................................................

A. Przeważa produkcja roślinna, pola użyźnia się przez
wypalanie, pola najczęściej są użytkowane przez
kilka lat, często do utraty żyzności.

B. Rolnictwo o wysokim stopniu mechanizacji i towaro-
wości, bardzo duża powierzchnia gospodarstw,
przeważają gospodarstwa specjalistyczne.

C. Przeważa produkcja roślinna; mała powierzchnia
gospodarstw; stosunkowo wysokie plony uzyskuje
się kosztem dużych nakładów pracy ręcznej.

Cechy rolnictwa Typ Kraj
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Zadanie 27. (2 pkt)
a) Wymień trzy czynniki lokalizacji przemysłu zaawansowanych technologii.

1. ...................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................

b) Spośród wymienionych miast Polski wybierz trzy, które w największym stopniu spełniają warunki
rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii w bezpośrednim sąsiedztwie tych miast.

Gdańsk, Katowice, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Suwałki

Zadanie 28. (2 pkt)
Uzupełnij tabelę, wpisując przykłady działalności człowieka, która doprowadziła do negatywnych skut-
ków (przedstawionych w tabeli).

Działalność człowieka

pękanie ścian budynków, tąpnięcia, obniżenie poziomu wód
podziemnych, zanieczyszczenie powietrza i wód powierzch-
niowych

obniżenie poziomu wód podziemnych i powstanie leja
depresyjnego

wzmożenie erozji gleb i przyspieszenie spływu powierzch-
niowego wód, w górach wzrost zagrożenia powodziowego

uszkodzenia lasów na skutek kwaśnych opadów

Negatywne skutki działalności

Zadanie 29. (2 pkt)
Spośród podanych nazw organizacji wybierz te, do których należy Polska. Następnie wpisz je do odpo-
wiednich kolumn tabeli.

CEFTA, NAFTA, NATO, OECD, OPEC, UE

Organizacje, do których należy Polska

Organizacje zrzeszające wyłącznie kraje europejskie Organizacje zrzeszające kraje europejskie i pozaeuropejskie
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Zadanie 30. (1 pkt)
Korzystając z danych zawartych w tabeli, sformułuj wniosek dotyczący zmiany standardu bazy nocle-
gowej w Polsce w latach 1990–2004. Podaj przyczynę tych zmian.

Obiekty
1990 2004

Hotele

Motele

Pensjonaty

Domy wycieczkowe

Schroniska młodzieżowe

Kempingi i pola namiotowe

57

2

6

25

36

115

123

4

11

6

22

54

Źródło: na podstawie Mały Rocznik Statystyczny 2005. GUS, Warszawa 2005

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Miejsca noclegowe w Polsce (w tys.)
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Numer
zadania

Przewidywana odpowiedź Pkt Kryteria zaliczania odpowiedzi

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Np.:
1 cm – 0,5 km
5 · 0,5 km = 2,5 km
Długość linii kolejowej: 2,5 km
(Uwzględnić wynik w przedziale 2,5–2,75 km,
wynikający z różnicy pomiaru odległości na mapie
w zakresie 5,0–5,5 cm)

Pole C1 np.:
– góra Śnieżnica o wysokości 1006 m n.p.m., stoki o dużym

nachyleniu opadają we wszystkich kierunkach;
– niewielkie potoki wypływają ze stoków Śnieżnicy

w różnych kierunkach;
– niemal cały obszar jest porośnięty lasem;

Pole E1 np.:
– dominuje stosunkowo szeroka i płaska dolina rzeki

Łososiny, tylko w południowo-wschodniej części
łagodne stoki wznoszą się na wysokość
ok. 650 m n.p.m.;

– liczne potoki spływają do Łososiny przepływającej
przez środek obszaru;

– teren przeważnie odkryty, tylko wyżej leżące stoki
(w południowo–wschodniej części pola) i częściowo
dno doliny są porośnięte lasami;

Np.: Lasy rosną w wyższych partiach stromych
stoków odosobnionych wzniesień; nie stanowią zwartego
obszaru. Lasy zachowały się na obszarach nieprzydat-
nych dla rolnictwa, ponieważ duże nachylenie stoków
utrudnia prace polowe, gleba jest mało urodzajna
i występuje duże zagrożenie erozją gleby.

B. erozyjna działalność wód płynących

Np.: Początkowo droga biegnie doliną potoku Słomka
na północny zachód do miejscowości Przymiarki. Tam
zmienia kierunek i doliną potoku Kotówka wznosi się
na przełęcz Gruszowiec i dalej między wzniesieniami
Śnieżnica i Ćwilin łagodnie schodzi w dół do doliny
Łososiny. Mimo że droga biegnie w terenie, w którym
wzniesienia przekraczają 1000 m n.p.m., pokonuje
stosunkowo niewielkie nachylenia terenu (najwyżej
wznosi się na 680 m n.p.m. na przełęczy Gruszowiec).
Aby zminimalizować różnicę wysokości, prawie cała
droga prowadzi dolinami potoków.

Nieskreślone: punkt widokowy; 500; grzbietem
wzniesienia; krajową; 400 m

0–1

0–3

0–1

0–1

0–2

0–2

Za poprawne obliczenia
i wynik ............................ 1 pkt

Za poprawne wypełnienie
dwóch, trzech komórek
....................................... 1 pkt
czterech, pięciu ............. 2 pkt
sześciu komórek............ 3 pkt

Za zapisanie wniosku
i podanie dwóch przyczyn
ich rozmieszczenia ........ 1 pkt

Za wskazanie odp. B ..... 1 pkt

Za opis przebiegu drogi
....................................... 1 pkt
za wskazanie wpływu rzeźby
na przebieg drogi ......... 1 pkt

Za poprawne skreślenie
trzech, czterech określeń
....................................... 1 pkt
pięciu określeń .............. 2 pkt
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Numer
zadania

Przewidywana odpowiedź Pkt Kryteria zaliczania odpowiedzi

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Np.:
– stoki północne są mniej nasłonecznione, więc

pokrywa śnieżna utrzymuje się na nich dłużej;
– w pobliżu są miejsca noclegowe (schronisko

młodzieżowe);
– jest dobry dojazd (droga krajowa pierwszej

kolejności odśnieżania)

A. mała średnia powierzchnia gospodarstw
B. niska towarowość
E. niski stopień chemizacji

Np.: ekologiczny charakter rolnictwa; brak dużych
ośrodków rekreacyjnych i sportowych
gwarantujących spokój i odpoczynek w ciszy;
dogodny dojazd; bliskość lasów

Np.: Nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity jest
stałe i wynosi 66°33’. Oznacza to, że płaszczyzna
równika tworzy z płaszczyzną orbity Ziemi stały kąt 23°27’.
W zależności od położenia Ziemi na orbicie zmienia się
ekspozycja Ziemi w stosunku do Słońca. Podczas
równonocy wiosennej i jesiennej Słońce góruje na
wysokości będącej uzupełnieniem do 90° wartości
szerokości geograficznej (λ = 90° – ϕ) – w Warszawie
pod kątem 38°. W lecie promienie słoneczne padają
prostopadle na zwrotnik 23°27’ na północ od równika,
na zwrotnik Raka (w Warszawie 38° + 23°27’ = 61°27’),
a zimą na zwrotnik 23°27’ na południe od równika, na
zwrotnik Koziorożca (38° – 23°27’ = 14°33’).

F, P, P, F

Tatry Wysokie – niszcząca działalność lodowców
górskich – turnie
Tatry Zachodnie – krasowienie – jaskinie

A. górach, które powstawały w orogenezie alpejskiej.

Opis procesu, np. niesiony wiatrem drobny skalny
materiał szlifuje powierzchnię skały (korazja).
Ponieważ najwięcej materiału przemieszcza się blisko
powierzchni ziemi, u podnóża skały siła niszcząca jest
największa.
Procesowi temu sprzyjają m.in.:
– duże rozdrobnienie materiału skalnego,
– duża prędkość wiatru,
– suchy klimat

a) lipiec; uzasadnienie np.: najwyższe temperatury
są notowane w okolicach zwrotnika Raka, nad
którymi kąt padania promieni słonecznych wówczas
jest najwyższy;

b) np.: ponieważ ląd nagrzewa się szybciej niż woda;
c) np.: wybrzeża Norwegii opływa ciepły

Prąd Północnoatlantycki, a wybrzeża Kanady zimny
Prąd Labradorski

Za podanie dwóch
argumentów ................. 1 pkt

Za wskazanie odpowiedzi
A, B, E ............................ 1 pkt

Za podanie trzech
argumentów ................. 1 pkt

Za wyjaśnienie
ogólnikowe (wskazujące
jedynie na konsekwencję
ruchu obiegowego Ziemi)
....................................... 1 pkt
bardziej szczegółowe
wskazujące na nachylenie osi
ziemskiej do orbity ........ 2 pkt

Za właściwe oznaczenie
dwóch, trzech zdań ...... 1 pkt
czterech zdań ................ 2 pkt

Za każdy poprawnie
wypełniony wiersz
............................... po 1 pkt

Za wskazanie odpowiedzi A
....................................... 1 pkt

Za opis procesu ............ 1 pkt
za podanie dwóch
warunków ..................... 1 pkt

a) za wskazanie miesiąca
i uzasadnienie ........... 1 pkt

b) za wskazanie różnic
w tempie nagrzewania się
wody i lądu ............... 1 pkt

c) za wskazanie prądów
morskich.................... 1 pkt

0–1

0–1

0–1

0–2

0–2

0–2

0–1

0–2

0–3
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Numer
zadania

Przewidywana odpowiedź Pkt Kryteria zaliczania odpowiedzi

C. pasaty

Np.:
– W Amsterdamie roczna suma opadów jest wyższa

niż w Warszawie
– Średnia temperatura stycznia jest wyższa

w Amsterdamie niż w Warszawie
– Amsterdam ma mniejszą roczną amplitudę

temperatury powietrza niż Warszawa

F, P, P, F, P

wody artezyjskie – Australia
wody krasowe – Wyżyna Krakowsko–Częstochowska
gejzery – Nowa Zelandia

mady – 2; rędziny – 5; czarne ziemie – 3; bagienne – 4

sawanna; charakterystyczne rośliny to m.in. trawy, akacje,
baobaby

a) np.: Lata wojny 1939–1945 nie sprzyjały zakładaniu
rodzin, co skutkowało niskim przyrostem naturalnym
(niż demograficzny); sytuacja zmieniła się
po zakończeniu wojny, wiele osób zawarło
małżeństwa i przyrost naturalny był bardzo wysoki
(rekompensacyjny wyż demograficzny
lat 50. XX w.); kolejny niż w latach 60. XX w.
był skutkiem m.in. wejścia w wiek rozrodczy osób
z niżu demograficznego lat wojny, natomiast wyż
lat 80. XX w. jest echem wyżu rekompensacyjnego
lat powojennych.

b) W wieku przedprodukcyjnym jest większa liczba
mężczyzn niż kobiet, a w wieku poprodukcyjnym
liczebnie dominują kobiety.

Nieskreślone: powyżej 85 lat, więcej, 20, kobiet, dłużej

Opis symboli, kolejno: rolnictwo, przemysł, usługi
Zależność, np.: Im kraj lepiej rozwinięty gospodarczo,
tym mniejszy udział zatrudnienia w rolnictwie,
a większy w usługach.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – D

A – 3 – b; B – 2 – a; C – 1 – c

Za wskazanie odp. C .... 1 pkt

Za podanie
dwóch różnic ................ 1 pkt
trzech różnic ................. 2 pkt

Za właściwe oznaczenie
trzech, czterech zdań ... 1 pkt
pięciu zdań .................... 2 pkt

Za poprawne wypełnienie
dwóch wierszy .............. 1 pkt
trzech wierszy ............... 2 pkt

Za poprawne wypełnienie
dwóch, trzech wierszy
....................................... 1 pkt
czterech wierszy ........... 2 pkt

Za podanie nazwy formacji
i dwóch przykładów roślin
....................................... 1 pkt

a) za wyjaśnienie ........... 1 pkt
b) za sformułowanie wniosku

................................... 1 pkt

Za poprawną korektę
trzech, czterech zdań ... 1 pkt
pięciu zdań .................... 2 pkt

Za uzupełnienie legendy
i sformułowanie zależności
....................................... 1 pkt

Za przyporządkowanie
czterem parom roślin ... 1 pkt

Za poprawne uzupełnienie
dwóch wierszy tabeli .... 1 pkt
trzech wierszy ............... 2 pkt

0–1

0–2

0–2

0–2

0–2

0–1

0–2

0–2

0–1

0–1

0–2
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27.

28.

29.

30.

a) np.
– bliskość zaplecza naukowego,
– dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna,
– czyste środowisko (woda, powietrze),

b) Gdańsk, Warszawa, Wrocław

W kolejności od góry, np.:
– eksploatacja surowców metodą podziemną

(sztolniową);
– odkrywkowa eksploatacja surowców;
– wycinanie lasów;
– rozwój energetyki cieplnej lub szybki rozwój

motoryzacji

Organizacje zrzeszające kraje wyłącznie europejskie:
CEFTA, UE
Organizacje zrzeszające kraje europejskie
i pozaeuropejskie: OECD, NATO

Np.: Zmniejszyła się liczba miejsc noclegowych
w obiektach o niższym standardzie, natomiast wzrosła
liczba miejsc w obiektach o standardzie wyższym. Jest
to spowodowane wyższymi wymaganiami stawianymi
przez coraz liczniejszych turystów zagranicznych
odwiedzających Polskę oraz zwiększającymi się
wymaganiami turystów krajowych.

Za podanie trzech czynników
lokalizacji ....................... 1 pkt
Za wskazanie trzech miast
....................................... 1 pkt

Za podanie przykładów
działalności dla dwóch,
trzech skutków .............. 1 pkt
czterech skutków .......... 2 pkt

Za właściwe przyporządko-
wanie nazw organizacji do
każdej z grup .......... po 1 pkt

Za sformułowanie wniosku
i podanie przyczyny zmian
....................................... 1 pkt

0–2

0–2

0–2

0–1
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Miejsce na naklejkę
z kodem szkoły

EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFII

POZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONYPOZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 150 minutCzas pracy 150 minutCzas pracy 150 minutCzas pracy 150 minutCzas pracy 150 minut

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 60 punktów.

20082008200820082008

Wypełnia zdający
przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1–35)

oraz barwną mapę. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu
zespołu nadzorującego egzamin.

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym
zadaniu.

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/
/atramentem.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

6. Podczas egzaminu możesz korzystać z ołówka i gumki (wyłącznie
do rysunków) oraz linijki.

7. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie wpi-
suj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.
Zamaluj  pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne

zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.

Życzymy powodzenia!

dysleksja
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Zadania 1.–9. wykonaj na podstawie załączonej mapy turystycznej „Beskid Wyspowy”.

Zadanie 1. (1 pkt)
Uzupełnij podane zdania, korzystając z mapy.

Na obszarze objętym mapą największą wysokość bezwzględną ma szczyt wzniesienia (wpisz nazwę wzniesienia)

................................................

Turyści wędrujący zielonym szlakiem turystycznym z Mszany Dolnej na szczyt Lubogoszcz poruszają się

w kierunku (wpisz kierunek geograficzny) ........................................................

W dorzeczu potoku Łutówka leżą południowe stoki wzniesień (wpisz nazwy trzech wzniesień)

.........................................., ......................................... i .........................................

Zadanie 2. (1 pkt)
Zaznacz metodę, którą przedstawiono występowanie lasów na mapie „Beskid Wyspowy”.

Metoda:
A. izolinii
B. sygnaturowa
C. kartogramu
D. zasięgów

Zadanie 3. (1 pkt)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Polana Michurowa, znajdująca się na stokach Ćwilina, zajmuje powierzchnię
A. 0,275 km2.
B. 0,550 km2.
C. 2,75 km2.
D. 5,50 km2.

Zadanie 4. (2 pkt)
Dwie grupy turystów wyruszyły na pieszą wycieczkę stokami Śnieżnicy z punktu rozwidlenia szlaków (ozna-
czonego literą A) do przełęczy Gruszowiec. Grupa pierwsza wybrała szlak niebieski, a druga – szlak zielony.

Oblicz czas potrzebny do przejścia trasy przez obie grupy. Przyjmij następujące założenia: turyści poru-
szają się z prędkością 4 km/godz., a na każde 50 m podejścia w górę należy doliczyć 10 minut.

Miejsce na obliczenia:

Czas przejścia szlakiem niebieskim ....................... minut

Czas przejścia szlakiem zielonym ......................... minut

Zadanie 5. (1 pkt)
Podaj dwie zalety usytuowania wyciągu narciarskiego na Śnieżnicy.

1. ................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................
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Zadanie 6. (2 pkt)
Skreśl błędne określenia, tak aby informacja dotycząca trasy wycieczki z Mszany Dolnej przez Lubo-
goszcz do Kasiny Wielkiej była prawdziwa.

Wędrujesz szlakami koloru zielonego i czerwonego. Wycieczkę rozpoczynasz przy hotelu w Mszanie Dolnej.
Pierwszy odcinek szlaku zielonego prowadzi wśród zabudowań i pól uprawnych. Po minięciu przysiółka
Podlesie wędrujesz na szczyt lasem/zaroślami kosodrzewiny. Po wschodniej stronie szlaku płynie potok,
którego źródła znajdują się na wysokości 820/840 m n.p.m. Jeśli chcesz zejść ze szczytu Lubogoszcz
szlakiem czerwonym do drogi, to musisz pokonać różnicę wysokości 400/500 m. W przysiółku Chrustki
dochodzisz do drogi wojewódzkiej/krajowej. Dalej idziesz drogą do przysiółka Kocuby w kierunku północno-
-wschodnim/południowo-zachodnim. Za przystankiem PKS zmieniasz kierunek marszu i dochodzisz do
stacji kolejowej, obok której znajduje się wieża przekaźnikowa/pomnik.

Zadanie 7. (1 pkt)
Sformułuj prawidłowość dotyczącą rzeźby terenu i rozmieszczenia lasów na obszarze objętym mapą.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zadanie 8. (2 pkt)
W zdaniach dotyczących budowy geologicznej Beskidów skreśl jedno z określeń, tak aby zdania były
prawdziwe.

Skały budujące Beskidy powstały w środowisku wodnym/lądowym. Skały te należą do grupy skał osadowych
okruchowych/organicznych. Typową skałą tego kompleksu jest piaskowiec/wapień. Beskidy zostały sfałdo-
wane i wypiętrzone podczas orogenezy hercyńskiej/alpejskiej i mają budowę płaszczowinową/zrębową.

Zadanie 9. (2 pkt)
Opisz przebieg drogi krajowej nr 28 i linii kolejowej na obszarze objętym mapą, następnie uzasadnij
wpływ rzeźby terenu na usytuowanie obu tras w terenie.

Opis ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Uzasadnienie ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zadanie 10. (2 pkt)
Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie wartości kątów (stopnie i minuty).

Nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity wynosi .................................

Płaszczyzna równika tworzy z płaszczyzną orbity Ziemi kąt ...........................

Szerokość geograficzna zwrotników wynosi .................................................

Szerokość geograficzna kół podbiegunowych wynosi ..................................
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Zadanie 11. (2 pkt)
Oblicz szerokość geograficzną, z której obserwowano przedstawione na rysunku drogi Słońca podczas
przesilenia letniego, przesilenia zimowego i równonocy. Zapisz wykonane obliczenia. Uzupełnij rysu-
nek, wpisując w wykropkowanych miejscach daty obserwacji.

Szerokość geograficzna .................

Zadanie 12. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego Kościół prawosławny obchodzi wigilię Bożego Narodzenia dwa tygodnie później
niż Kościół katolicki.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zadanie 13. (2 pkt)
Spośród wymienionych form rzeźby występujących w Tatrach, wybierz i podkreśl dwie formy powstające
w wyniku działalności lodowców górskich, a następnie wyjaśnij sposób powstania jednej z nich.

A. jezioro karowe
B. żleb
C. dolina U-kształtna
D. turnia

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zadanie 14. (1 pkt)
Uzupełnij zdanie, wpisując właściwy termin geograficzny.

W miarę wzrostu głębokości wzrasta temperatura skał we wnętrzu Ziemi. Miąższość warstwy, w której

temperatura wzrasta o 1°C, to ................................................................................................................. .

Zadanie 15. (1 pkt)
Spośród wymienionych skał wybierz skały osadowe okruchowe i uszereguj je według grubości ziarna,
od średnicy największej do najmniejszej.

muł, wapień, ił, piasek, granit, żwir, siarka

................................................................................................................................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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Zadanie 16. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego w środkowej części Oceanu Atlantyckiego znajdują się najmłodsze skały, a dno
w pobliżu wybrzeży budują skały najstarsze, liczące około 200 mln lat.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zadanie 17. (2 pkt)
Podane zdania dotyczą sytuacji pogodowej przedstawionej na mapie.
W każdym zdaniu skreśl jedno z określeń podanych w nawiasie, tak aby zdania były prawdziwe.

W centrum wyżu nad Niziną Wschodnioeuropejską ciśnienie jest (wyższe/niższe) od 1040 hPa.
Najgłębszy niż zalega nad (Islandią/Włochami).
Do Polski zbliża się od zachodu front (ciepły/zimny).
Po przejściu tego frontu temperatura powietrza w Polsce (wzrośnie/obniży się).
Zbliżający się do Polski front przyniesie (wzrost/spadek) zachmurzenia.

Zadanie 18. (1 pkt)
Wyjaśnij znaczenie terminu „albedo” i podaj przykład czynnika, który ma wpływ na jego wartość.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zadanie 19. (2 pkt)
Kiedy wieje wiatr halny, temperatura powietrza jest wyższa w Zakopanem niż na tej samej wysokości nad
poziomem morza po słowackiej stronie Tatr.

Wyjaśnij przyczynę tego zjawiska.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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Zadanie 20. (2 pkt)
Podane zdania dotyczą sieci rzecznej Polski.
Zaznacz zdania prawdziwe literą P, a zdania fałszywe literą – F.

Odra ma prawe dorzecze większe niż lewe. ......

Wysokość działu wodnego w środkowym biegu Wisły i Odry
uniemożliwia połączenia tych dorzeczy kanałami. ......

W rzekach karpackich najwyższe stany wody zazwyczaj występują wiosną
i na początku lata. ......

Odra i Warta płyną na odcinkach środkowego biegu w kierunku zachodnim,
ponieważ wykorzystują pradolinę warszawsko-berlińską. ......

San jest prawym dopływem Wisły. ......

Pilica jest lewym dopływem Odry. ......

Zadanie 21. (2 pkt)
Zespół zjawisk El Niño pojawia się co kilka lat, około Bożego Narodzenia. Jednym z jego przejawów jest
napływ ciepłych wód do wybrzeży Peru. Zmienia się wówczas cyrkulacja wód oceanicznych i ustaje upwelling
(wypływanie zimnych żyznych wód głębinowych na powierzchnię oceanu).

Podaj po jednym przykładzie wpływu prądu El Niño na środowisko przyrodnicze wybrzeży Peru i na
gospodarkę tego kraju.

1. ................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................

Zadanie 22. (2 pkt)
Przyporządkuj każdemu opisowi jeziora właściwy typ genetyczny wybrany spośród podanych.

cyrkowe, deltowe, reliktowe, rynnowe, starorzecza, zaporowe

Małe i płytkie, o łukowatym kształcie, występują w dnach dolin rzecznych – ...................................

Małe, głębokie, powstają w zagłębieniach utworzonych przez lodowce górskie – ...................................

Wąskie, długie, stosunkowo głębokie, powstają w zagłębieniach utworzonych przez wody płynące pod

lodowcem – ...................................

Zazwyczaj duże, utworzone w odciętych od oceanu dawnych morzach – ...................................

Zadanie 23. (2 pkt)
Wybierz gleby astrefowe i śródstrefowe spośród podanych. Podaj warunki, w których powstała każda
z nich. Wyniki pracy zapisz w tabeli według podanego przykładu.

Gleby do wyboru: aluwialne (mady), bagienne, bielicowe, brunatne, cynamonowe, rędziny

Gleby astrefowe i śródstrefowe Warunki powstania

Wulkaniczne Powstające na porowatych skałach zbudowanych z materiału
piroklastycznego (tufach)
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Zadanie 24. (2 pkt)
W każdym zdaniu opisującym lasy w Polsce skreśl po jednym określeniu (spośród podanych w nawiasach),
tak aby zdania były prawdziwe.

Prawie 80% drzewostanu stanowią drzewa (iglaste / liściaste).
Lesistość Polski wynosi obecnie (29% / 25%).
Od 20 lat lesistość Polski (maleje / rośnie).
Przeważającymi gatunkami grądów są (graby i dęby / sosny i świerki).
Na piaszczystych glebach bielicowych rosną (olsy / bory sosnowe).

Zadanie 25. (2 pkt)
W ostatnich 20 latach XX wieku stopa urodzeń w skali świata zmalała z 29‰ do poniżej 20‰.

Wyjaśnij wpływ na zmniejszenie stopy urodzeń: poprawy sytuacji gospodarczej, wzrostu poziomu
wykształcenia i zwiększenia odsetka uprawnionych do pobierania emerytury.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zadanie 26. (2 pkt)
Na mapie przedstawiono zróżnicowanie religijne ludności świata.

Uzupełnij legendę mapy, wpisując odpowiednie religie wybrane spośród podanych.

buddyzm, hinduizm, islam, judaizm, chrześcijaństwo (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm), inne

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Zadanie 27. (1 pkt)
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Mapa w zadaniu 22 została wykonana metodami:
A. kartogramu i sygnaturową.
B. kartodiagramu i izolinii.
C. sygnaturową i zasięgów.
D. izolinii i sygnaturową.
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Zadanie 28. (3 pkt)
Wyjaśnij, na czym polega dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych i dlaczego należy ją prze-
prowadzać. Podaj dwa przykłady działań, które Polska w tym zakresie podejmuje lub planuje.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zadanie 29. (2 pkt)
Podaj trzy cechy elektrowni jądrowych korzystnie odróżniające je od elektrowni cieplnych.

1 ................................................................................................................................................................

2 ................................................................................................................................................................

3 ................................................................................................................................................................

Zadanie 30. (3 pkt)
Na mapie numerami 1–8 zaznaczono rozmieszczenie
wybranych elektrowni.

Uzupełnij tabelę, przyporządkowując liczbom nazwy
elektrowni i źródła surowców, z których te elektrow-
nie korzystają. Nazwy elektrowni i surowców wybierz
spośród podanych.

Elektrownie:
Bełchatów, Bogatynia, Czorsztyn-Niedzica, Dolna Odra (Nowe Czarnowo), Jaworzno, Konin, Kozienice
(Świerże Górne), Opole, Połaniec, Solina, Żarnowiec

Surowce:
węgiel kamienny, węgiel brunatny, energia wody, energia geotermalna, energia wiatru

Numer na mapie Nazwa elektrowni Źródło surowca

1

2

3

4

5

6

7

8
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Zadanie 31. (1pkt)
Podaj nazwę opisanego procesu dokonującego się w polskiej gospodarce w ramach transformacji
po 1989 roku.

Proces polegający na zmianie struktury przemysłu, zamykaniu nierentownych przestarzałych zakładów

przemysłu ciężkiego i zwiększaniu roli przemysłów nowoczesnych. ....................................................

Zadanie 32. (2 pkt)
Na mapie przedstawiono udziały jednego z czterech podstawowych zbóż uprawianych w ogólnej po-
wierzchni zasiewów w Polsce.

Podaj nazwę tego zboża, główny czynnik przyrodniczy warunkujący takie rozmieszczenie upraw oraz
trzy krainy geograficzne o największym udziale upraw.

Zboże .............................................................................................................................................................

Czynnik przyrodniczy ......................................................................................................................................

Krainy geograficzne ........................................................................................................................................

Zadanie 33. (1 pkt)
Zaznacz trzy cechy charakterystyczne dla krajów o niedostatku żywności, w których ludność głoduje.

A. W strukturze wyżywienia przeważają pokarmy roślinne.
B. W strukturze wyżywienia przeważają pokarmy mięsne.
C. Podstawą mało urozmaiconego wyżywienia są najwyżej 2 pokarmy.
D. Dieta jest urozmaicona, oparta na wielu różnorodnych produktach.
E. Rolnictwo nie jest wspierane przez inne działy gospodarki (np. przemysł, transport).

Zadanie 34. (2 pkt)
Uzupełnij tabelę, wpisując określenia „wysoki” lub „niski”, tak aby tabela przedstawiała cechy charak-
teryzujące kraje o różnym stopniu rozwoju gospodarczego.

Poziom przyrostu naturalnego

Udział osób starszych w ogólnej
liczbie ludności

Udział rolnictwa w tworzeniu PKB

Poziom energochłonności
w stosunku do uzyskiwanego PKB

Poziom stabilizacji politycznej

Mierniki poziomu rozwoju gospodarczego Kraje gospodarczo wysoko rozwinięte Kraje gospodarczo słabo rozwinięte
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Zadanie 35. (3 pkt)
Podane informacje dotyczą regionu, o który toczą spór dwa kraje azjatyckie.

Podaj nazwę regionu i wymień kraje, które toczą spór o ten region. Wymień religie dominujące w tych
krajach.

Jest to region u podnóża Himalajów i gór Karakorum. Do 1947 roku było to królestwo zależne od Wielkiej
Brytanii, później ten region stał się przedmiotem sporu między dwoma krajami, które wówczas uzyskały
niepodległość. Spór nasilił się, gdy w 2001 roku oba kraje dokonały prób atomowych.

Region .....................................................

Kraje toczące spor i dominujące w nich religie

a) kraj ....................................................... – religia dominująca .......................................................

b) kraj ....................................................... – religia dominująca .......................................................
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Numer
zadania

Przewidywana odpowiedź Pkt Kryteria zaliczania odpowiedzi

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ćwilin; północno–wschodnim; Grunwald (Wsołowa),
Czarny Dział, Ćwilin

D. zasięgów

A. 0,275 km2

Szlak niebieski:
trasa wynosi 2,8 km, podejście 146 m

1 km – 15 min
2,8 · 15 min = 42 min
50 m – 10 min
146 m – x min

x = 29
42 min + 29 min = 71 min = 1 godz. 11 min

Szlak zielony:
trasa wynosi 2,0 km, podejście 0 m

1 km – 15 min
2 · 15 min = 30 min

Np.: Dogodny dojazd (stacja kolejowa, droga);
północny stok jest słabiej nasłoneczniony i dlatego
dłużej utrzymuje się pokrywa śnieżna.

Nieskreślone: lasem, 840, 400, wojewódzkiej, północno-
-wschodnim, pomnik

Np.: Lasy porastają strome stoki w najwyższych
partiach wzniesień.

Nieskreślone: wodnym, okruchowych, piaskowiec,
alpejskiej, płaszczowinową

Opis np.: Początkowo droga i linia kolejowa biegną
obok siebie doliną potoku Słomka. W miejscowości
Przymiarki droga skręca na południowy wschód,
a linia kolejowa na północny wschód. Droga omija
Śnieżnicę po południowej stronie, prowadząc przez
przełęcz Gruszowiec (660 m n.p.m.). Linia kolejowa
biegnie po północnej stronie Śnieżnicy.
Uzasadnienie, np.: Linię kolejową poprowadzono tak,
aby pokonywała jak najmniejszą różnicę wysokości;
na znacznym odcinku nawiązuje ona do przebiegu

Za poprawne uzupełnienie
zdań ............................... 1 pkt

Za wskazanie odpowiedzi D
....................................... 1 pkt

Za wskazanie odpowiedzi A
....................................... 1 pkt

Za podanie czasu przejścia
trasy szlakiem
niebieskim...................... 1 pkt
zielonym ........................ 2 pkt
(dopuszczalne różnice
w granicach błędu pomiaru
na mapie ±2 mm długości
szlaku i 10 m wysokości)

Za podanie dwóch cech
....................................... 1 pkt

Za poprawne skreślenie
czterech, pięciu określeń
....................................... 1 pkt
sześciu określeń ............ 2 pkt

Za sformułowanie
prawidłowości .............. 1 pkt

Za poprawne skreślenie
trzech, czterech określeń
....................................... 1 pkt
pięciu określeń .............. 2 pkt

Za opis trasy .................. 1 pkt
Za uzasadnienie ............ 1 pkt

0–1

0–1

0–1

0–2

0–1

0–2

0–1

0–2

0–2
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zadania

Przewidywana odpowiedź Pkt Kryteria zaliczania odpowiedzi

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

poziomic. Najwyższa wysokość, którą pokonuje, to
niewiele ponad 600 m n.p.m.
– Droga prowadzi krótszą trasą, ale jej nachylenie jest
znacznie większe, wznosi się na wysokość 660 m n.p.m.

W kolejności od góry: 66°33’, 23°27’, 23°27’, 66°33’

90° – 38° = 52°
Szerokość geograficzna 52°N
opis rysunku w kolejności od góry:
22 VI; 21 III lub 23 IX; 22 XII

Kościół katolicki ustala daty świąt według kalendarza
gregoriańskiego, a prawosławny – według kalendarza
juliańskiego. Obecnie różnica między tymi kalendarzami
(wynikająca z zaokrąglenia długości trwania roku)
wynosi 14 dni.

A – jezioro karowe; C – dolina U-kształtna
Np.: Jeziora karowe powstają w wyniku wietrzenia
i erozji w podłożu pola firnowego. Rozkruszone skały
przymarzają do lodu i wraz z lodem są wyciskane z pola
firnowego, powodując powstanie zagłębienia, które
po ustąpieniu lodowca wypełnia woda.
Doliny U-kształtne są przemodelowanymi dolinami
rzecznymi, w których przemieszczał się jęzor lodowcowy.
Wskutek tarcia materiałem skalnym wmarzniętym
w dno i boki jęzora lodowcowego następuje niszczenie
podłoża; intensywne wietrzenie mechaniczne wzmaga
ten proces powodując wyorywanie z podłoża
kolejnych bloków skalnych.

Stopień geotermiczny

Żwir, piasek, muł, ił

Np.: Pośrodku Oceanu Atlantyckiego znajduje się
strefa ryftowa, która zapoczątkowała jego powstanie
w jurze. Wielkie płyty litosfery odsuwają się od siebie,
z rozpadliny w strefie ryftu wydostaje się lawa
bazaltowa, która – krzepnąc – powoduje przyrost
skorupy ziemskiej.

Pozostają: wyższe, Islandią, zimny, obniży się, wzrost

Np.: Albedo to współczynnik odbicia promieni
słonecznych lub stosunek ilości energii promieniowa-
nia odbitego do ilości promieniowania padającego
na określoną powierzchnię.
Na jego wartość ma wpływ kolor podłoża,
np. pokrywy jasne (śnieg) odbijają najwięcej energii,
a ciemne pochłaniają więcej promieniowania.

0–2

0–2

0–1

0–2

0–1

0–1

0–1

0–2

0–1

Za poprawne uzupełnienie
dwóch, trzech zdań ...... 1 pkt
czterech zdań ................ 2 pkt

Za poprawny zapis obliczeń
i poprawny wynik ......... 1 pkt
podanie trzech dat ........ 1 pkt

Za wyjaśnienie .............. 1 pkt

Za wskazanie odpowiedzi
A i C ............................... 1 pkt
Za wyjaśnienie genezy jednej
z form ............................ 1 pkt

Za podanie terminu ...... 1 pkt

Za poprawny wybór skał
i poprawną kolejność ... 1 pkt

Za wyjaśnienie z użyciem
terminów geograficznych
....................................... 1 pkt

Za poprawne skreślenia
w dwóch, trzech zdaniach
....................................... 1 pkt
w czterech zdaniach ..... 2 pkt

Za wyjaśnienie terminu
i podanie przykładu ...... 1 pkt
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Numer
zadania

Przewidywana odpowiedź Pkt Kryteria zaliczania odpowiedzi

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Po słowackiej (południowej) stronie Tatr powietrze
ochładza się wilgotnoadiabatycznie (ok. 0,5°C/100 m),
natomiast opadając po północnej stronie ociepla się
suchoadiabatycznie (ok. 1°C/100 m).

W kolejności: P, F, P, P, P, F

Np.: Wzrasta ilość opadów, gwałtowne ulewy
powodują powodzie, zmniejsza się ilość ryb na
łowiskach u wybrzeży Peru; to powoduje katastrofalny
spadek połowów, zmniejsza się populacja ptaków
żywiących się rybami.

Kolejno: starorzecza, cyrkowe, rynnowe, reliktowe

bagienne – np. ukształtowane przez procesy bagienne
na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
aluwialne (mady) – np. powstają w okresowo
zalewanych dolinach rzecznych, na warstwie namułów;
rędziny – np. powstają na podłożu węglanowym
(wapienie)

Pozostają: iglaste, 29%, rośnie, graby i dęby,
bory sosnowe

Np.: W społeczeństwach biednych dzieci pracują,
pomnażając dochód rodziny; w społecznościach
bogatszych nie ma takiej konieczności.
– Wzrost poziomu wykształcenia, zwłaszcza wśród kobiet,

przyczynił się do świadomego planowania rodziny
i upowszechnienia środków antykoncepcyjnych.

– Powszechność ubezpieczeń społecznych (rent,
emerytur) nie wymusza posiadania dużej liczby
dzieci gwarantujących opiekę nad rodzicami
w czasie choroby lub na starość.

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

Za wyjaśnienie ogólne
wskazujące, np. na różnice
w wilgotności powietrza
....................................... 1 pkt
Za wyjaśnienie bardziej
szczegółowe, np. z użyciem
określeń sucho i wilgotno
adiabatyczne zmiany
temperatury powietrza
....................................... 2 pkt

Za poprawne oznaczenie
czterech, pięciu zdań ... 1 pkt
sześciu zdań .................. 2 pkt

Za podanie
jednego przykładu ........ 1 pkt
dwóch przykładów ....... 2 pkt

Za przyporządkowanie
dwóch, trzech typów ... 1 pkt
czterech typów ............. 2 pkt

Za wypełnienie w tabeli
dwóch wierszy .............. 1 pkt
trzech wierszy ............... 2 pkt

Za poprawne skreślenia
w trzech, czterech zdaniach
....................................... 1 pkt
pięciu zdaniach ............. 2 pkt

Za wyjaśnienie wpływu
dwóch czynników ........ 1 pkt
trzech czynników .......... 2 pkt

Za poprawne opisanie
w legendzie 4–5 religii .. 1 pkt
6 religii ........................... 2 pkt

chrześcijaństwo (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm)

islam

buddyzm

hinduizm

judaizm

inne
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

C. sygnaturową i zasięgów

Np.:
 – Dywersyfikacja polega na zapewnieniu dostaw

surowców energetycznych od różnych odbiorców
(import surowców z jednego kraju nie powinien
przekraczać 40%).

– Wymaga tego zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego (uniknięcie całkowitego odcięcia
dostaw w wypadku konfliktu lub nieporozumień
z krajem będącym głównym lub jedynym dostawcą).

– Przykłady działań: import ropy naftowej z Wielkiej
Brytanii, Norwegii, Iranu; połączenie lokalnych
systemów przesyłowych gazu Polski i Niemiec;
planowanie budowy podmorskiego rurociągu
pozwalającego na import gazu z Norwegii.

Np.:
– nie emitują do atmosfery zanieczyszczeń
– są wydajniejsze (z 1 kg uranu można wyprodukować

tyle energii, ile uzyskuje się z 2 tys. ton najlepszego
węgla)

– mniejsze koszty produkcji energii

1. Dolna Odra – węgiel kamienny; 2. Opole – węgiel
kamienny; 3. Jaworzno – węgiel kamienny; 4. Konin
– węgiel brunatny; 5.– Bełchatów – węgiel brunatny;
6. Kozienice – węgiel kamienny; 7. Czorsztyn-Niedzica
– energia wody; 8. Solina – energia wody

Restrukturyzacja

Zboże – pszenica;
czynnik przyrodniczy – żyzne gleby;
krainy, np. Nizina Śląska, Wyżyna Lubelska,
Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska

A, C, E

KWR (od góry): niski, wysoki, niski, niski, wysoki
KSR (od góry): wysoki, niski, wysoki, wysoki, niski

Kaszmir
Indie – hinduizm
Pakistan – islam

0–1

0–3

0–2

0–3

0–1

0–2

0–1

0–2

0–3

Za wskazanie odpowiedzi C
....................................... 1 pkt

Za wyjaśnienie .............. 1 pkt
Za podanie celu ............ 1 pkt
Za podanie dwóch przykła-
dów działań .................. 1 pkt

Za podanie
dwóch zalet ................... 1 pkt
trzech zalet .................... 2 pkt

Za poprawne wypełnienie
w tabeli
8 do 12 komórek ........... 1 pkt
13 do 15 komórek ......... 2 pkt
16 komórek .................... 3 pkt

Za podanie nazwy ........ 1 pkt

Za podanie
nazwy zboża i czynnika
przyrodniczego .............  1 pkt
nazw trzech krain .......... 1 pkt

Za wskazanie odpowiedzi
A, C, E ........................... 1 pkt

Za poprawne uzupełnienie
6–9 komórek .................. 1 pkt
10 komórek .................... 2 pkt

Za podanie nazw
regionu .......................... 1 pkt
jednego kraju i religii .... 1 pkt
obydwu krajów i religii
....................................... 2 pkt
lub za podanie
dwóch krajów ............... 1 pkt
dwóch religii ................. 1 pkt


