
Maturzysto! Codziennie drukujemy próbne testy na poziomie podstawowym z odpowiedziami. 
Dziś: geografia i biologia, jutro: angielski i niemiecki 

GEOGRAFIA

Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy okolic Ustronia (patrz
strona 2).

Zadanie 1. (1 pkt) 

Oblicz różnicę wysokości, jaką pokonuje wyciąg krzesełkowy na szczyt Palenicy (E5).
Różnica wysokości ............ m.

Zadanie 2. (2 pkt) 

Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych obiektów.

Zadanie 3. (1 pkt) 

Na mapie odległość między stacjami kolejowymi Ustroń-Polana i Ustroń-Zdrój wynosi 12 cm.
Oblicz długość tego odcinka linii kolejowej w terenie. Zapisz obliczenia.

Długość odcinka linii kolejowej wynosi ........ km.

Zadanie 4. (2 pkt) 

Skreśl po jednym z podanych w nawiasie określeń tak, aby informacje dotyczące trasy wy-
cieczki czerwonym szlakiem turystycznym ze stacji kolejowej Ustroń-Polana (C5) na Wielką
Czantorię (B7) były prawdziwe.

Początkowy odcinek trasy wycieczki do przystanku PKS prowadzi wzdłuż drogi (utwardzo-
nej / wojewódzkiej). Po minięciu przystanku zmieniamy kierunek marszu na (południowo-za-
chodni / północno-wschodni). Dalej wędrujemy wzdłuż wyciągu orczykowego „Solisko” o dłu-
gości (500 / 50) metrów. Dochodzimy do górnej stacji kolei linowej „Czantoria”, obok której stoi
wieża (GSM / obserwacyjna). Na ostatnim odcinku trasy od górnej stacji kolei linowej na szczyt
Wielkiej Czantorii pokonujemy różnicę wysokości (144 / 995) metrów. 

Zadanie 5. (1 pkt) 

Wykaż wpływ rzeźby terenu na układ sieci komunikacyjnej na obszarze przedstawionym 
na mapie.

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

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

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

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

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

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

Zadanie 6. (1 pkt) 
Oceń zagospodarowanie turystyczne obszaru położonego w polu (E3). Ocenę uzasadnij,

podając trzy argumenty. 
.......................................................................................................................................................

Zadanie 7. (1 pkt) 

Zaznacz miejscowość, w której Słońce góruje później niż w pozostałych.
A. Jaszowiec. B. Obłaziec. C. Poniwiec. D. Zawodzie Górne.

Zadanie 8. (2 pkt) 

Podaj trzy różnice dotyczące podanych elementów środowiska przyrodniczego obszarów 
położonych w polach C6 i D6.

1. Rzeźba terenu ......................................................................................................................................
2. Naturalna szata roślinna ...................................................................................................................
3. Wody powierzchniowe .....................................................................................................................

Zadanie 9. (1 pkt) 

Zaznacz poprawne zakończenie zdania.

Rysunek przedstawia szkic wyciągu orczykowego
A. „Mała Palenica”. B. „Faturka”. C. „Solisko”. D. „Zawodzie”.

Zadanie 10. (1 pkt) 

Podziel wymienione następstwa ruchów Ziemi na następstwa ruchu obrotowego 
i obiegowego. Wpisz do tabeli numery właściwych następstw.

A. Zmiana długości dnia w ciągu roku.
B. Zmiana położenia (na widnokręgu) punktów wschodu i zachodu Słońca. 
C. Spłaszczenie biegunowe kuli ziemskiej.
D. Następstwo dnia i nocy.
E. Zmiany pór roku.
F. Widomy ruch sfery niebieskiej.
Następstwa ruchu obrotowego ....., ....., .....; Następstwa ruchu obiegowego ....., ....., .....; 

Lp.  Obiekt  Nazwa  

1.  
Obiekt przemysłowy położony na lewym brzegu potoku Gahura 
(południowo-wschodnia część obszaru na mapie).  

 

2.  
Wzniesienie położone 1120 m na północny zachód od dolnej stacji 
wyciągu orczykowego „Mała Palenica” (D5).  

 

3.  
Wzniesienie, na którego południowym stoku znajdują się: punkt 
widokowy, schronisko turystyczne i stacja GOPR.  
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Zadanie 11. (1 pkt) 
Zaznacz poprawne zakończenie zdania. 
Rysunek przedstawia dzienne łuki Słońca na 
A. biegunie północnym.
B. biegunie południowym.
C. północnym kole podbiegunowym.
D. południowym kole podbiegunowym.

Zadanie 12. (1 pkt) 

Podaj różnice w ruchu wielkich płyt litosfery w strefie ryftowej i w strefie subdukcji i napisz,
w której strefie powstają rowy oceaniczne.

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

..................................................................................................................................................................
Rowy oceaniczne powstają w strefie ..................................................................................................

Zadanie 13. (2 pkt) 

Fotografia przedstawia gołoborza na stokach Gór
Świętokrzyskich.

Wyjaśnij znaczenie terminu gołoborza i opisz pro-
ces, w wyniku którego powstają gołoborza.

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

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

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

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

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

Zadanie 14. (2 pkt) 

Rysunki przedstawiają przekroje poprzeczne doliny rzeki wykonane w różnych odcinkach
jej biegu. 

Uzupełnij opis rysunków określeniami wybranymi z podanych.
Dla każdego rysunku podaj przedstawiony na nim:
a) odcinek biegu rzeki (górny, środkowy, dolny),
b) proces rzeźbotwórczy dominujący w miejscach zaznaczonych strzałkami (erozja boczna,

erozja wgłębna, erozja wsteczna, akumulacja),
c) formę geomorfologiczną powstałą w wyniku dominującego procesu (dolina V-kształtna,

dolina U-kształtna, meander, delta)

Rysunek A Rysunek B
a) ............................ a) ............................
b) ............................ b) ............................
c) ............................ c) ............................

Zadanie 15. (2 pkt) 

Rysunki przedstawiają kierunki wiania monsunów w różnych porach roku. 

a) Uzupełnij rysunki, wpisując w prostokąty odpowiednią porę roku, a w kwadraty oznacze-
nia ośrodków ciśnienia (W – wyż, N – niż).

b) Wyjaśnij przyczynę okresowych zmian kierunku wiania monsunów.
..................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Zadanie 16. (3 pkt) 

Wykres przedstawia roczny rozkład opadów w Lon-
dynie i w Uralsku.

Londyn (51o28’N; 0o00’); 48 m n.p.m.
Uralsk (51o13’N; 51o21’E); 109 m n.p.m.

a) Podpisz wykresy, wpisując pod każdym nazwę właściwego miasta.
b) Zaznacz czynnik mający największy wpływ na zróżnicowanie wielkości opadów w tych 

miastach.
A. szerokość geograficzna,
B. wysokość nad poziomem morza,
C. prądy morskie,
D. odległość od oceanu.
c) Wyjaśnij wpływ wskazanego czynnika geograficznego na zróżnicowanie wielkości opadów

w tych miastach.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Zadanie 17. (1 pkt) 

Zaznacz strefę klimatyczną, w której panują opisane warunki.
Średnia roczna temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi powyżej 20oC, a temperatura

najchłodniejszego miesiąca waha się od 10oC do powyżej 20oC. Latem występują duże dobowe
amplitudy temperatury, zwłaszcza w klimacie suchym. Opady przypadają na półrocze letnie i są
wysokie w klimacie monsunowym, a w klimacie suchym są sporadyczne lub ich brak.

Strefa klimatów 
A. równikowych. B. zwrotnikowych. C. podzwrotnikowych. D. umiarkowanych.

Zadanie 18. (1 pkt) 

Zaznacz typ ustroju rzecznego, którego dotyczy podana informacja, i podkreśl spośród poda-
nych jedną rzekę o tym ustroju.

Rzeki o tym ustroju charakteryzują się dwukrotnymi wezbraniami w ciągu roku – wiosennym
i letnim.

A. Deszczowy oceaniczny. C. Deszczowy monsunowy.
B. Deszczowy śródziemnomorski. D. Śnieżno-deszczowy.
Rzeki: Ganges, Tamiza, Tyber, Wisła.

Zadanie 19. (2 pkt)

Jeśli zdanie dotyczące sieci rzecznej Polski jest prawdziwe, oznacz je literą P, a jeśli fałszywe
– literą F.

Wszystkie polskie rzeki należą do zlewiska Morza Bałtyckiego...........
Wisła i Odra mają prawe dorzecza większe niż lewe...........
Ogólny kierunek spływu większości polskich rzek jest z SE na NW.........
Noteć na znacznym odcinku płynie w kierunku zachodnim, wykorzystując Pradolinę War-

szawsko-Berlińską.
Zadanie 20. (2 pkt)

Zaznacz na rysunkach miejsca w których występują źródła. Podpisz rysunki, podając nazwy
typów źródeł.

Zadanie 21. (2 pkt)

W każdym zdaniu skreśl jedno z podanych w nawiasie określeń, tak aby zdania dotyczące ste-
pów były prawdziwe.

Formacja ta rozwinęła się w klimacie umiarkowanym (morskim / kontynentalnym).
Roślinność stepowa składa się głównie z (krzewów / roślin zielnych).
Na obszarach lessowych pod roślinnością stepową rozwinęły się gleby (bielicowe / czarnoziemy). 
W Europie stepy występują na terenie (Ukrainy / Wielkiej Brytanii).

Zadanie 22. (3 pkt) 

Na mapie numerami 1-10 oznaczono rozmieszczenie wybranych regionów geograficznych.

Wpisz numery, którymi na mapie oznaczono wymienione regiony.
Andy ..... Nizina Zatokowa .....
Góry Atlas ..... Wielkie Góry Wododziałowe .....
Himalaje ..... Wyżyna Abisyńska .....
Kordyliery ..... Wyżyna Gujańska .....
Nizina Wschodnioeuropejska .....

Opady w mm  
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Londyn  48 40 48 44 44 47 58 58 47 63 62 58 617 
Uralsk  16 15 20 21 33 33 35 28 26 31 24 22 304 
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Zadanie 23. (2 pkt) 
Oblicz, korzystając z danych w tabeli, wartości wskaźnika przyrostu naturalnego i rzeczywis-

tego w Polsce w roku 2006.

Przyrost naturalny...................... o/oo Przyrost rzeczywisty................... o/oo

Zadanie 24. (3 pkt) 

W tabeli zamieszczono wybrane dane dotyczące rolnictwa województwa opolskiego i war-
mińsko-mazurskiego.

Rolnictwo wybranych województw (w 2006 r.)

Zapisz dwa wnioski wynikające z porównania poziomu rolnictwa województwa opolskiego
i warmińsko-mazurskiego pod względem stopnia mechanizacji, towarowości oraz wydajności
i zilustruj je odpowiednimi danymi wybranymi z tabeli.

1. ..............................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................

Zadanie 25. (1 pkt)

Wpisz podane kraje do właściwych kolumn tabeli.
Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Meksyk, Niemcy, Rosja, Ukraina.

Zadanie 26. (2 pkt)

Podaj trzy cechy gospodarki Polski w latach 1945-1989. 
1. .................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................

Zadanie 27. (1 pkt)
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę właściwego surowca energetycznego (węgiel kamienny,

węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny).

Zadanie 28. (2 pkt) 

Podaj trzy czynniki mające istotne znaczenie przy lokalizacji przemysłu zaawansowanej 
technologii (przemysłu high-tech).

1. .................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................

Zadanie 29. (2 pkt) 

Korzystając z tekstu i własnej wiedzy, wykonaj polecenia a) i b).
„Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) w Mielcu powstała jako pierwsza z istniejących obecnie

14 takich stref. Powołano ją w 1995 roku na 20 lat, a inwestorzy zostali zwolnieni na dziesięciolet-
ni okres z podatku dochodowego. Do roku 2003 w mieleckiej strefie udało się stworzyć prawie 
9 tysięcy miejsc pracy. Przed utworzeniem SSE w Mielcu sytuacja na rynku pracy była tam dra-
matyczna, szczególnie po zwolnieniu ponad połowy z 22 tysięcy zatrudnionych w zakładach 
WSK-PZL Mielec (produkujących sprzęt komunikacyjny). Spółki działające na terenie tej strefy,
zarówno te, które powstały po restrukturyzacji WSK-PZL Mielec, jak i nowe, reprezentują znacz-
ny i branżowo zróżnicowany potencjał przemysłowy”.

Na podstawie podręcznika dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
Geografia część 2 pod redakcją Doroty Makowskiej, WSiP, Warszawa 2004, s. 123.

a) Podaj dwie przyczyny utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.
1. .................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
b) Podaj dwa przykłady korzyści wynikających z utworzenia w Mielcu specjalnej strefy ekono-

micznej.
1. .................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................

Zadanie 30. (2 pkt) 

Spośród podanych atrakcji turystycznych podkreśl cztery występujące w Karpatach.
Puszcza Jodłowa, Jaskinia Raj, jaskinia Mroźna, Jezioro Solińskie, Park Narodowy Gór Stoło-

wych, Łysica, przełom Dunajca w Pieninach, Kudowa-Zdrój, Wodogrzmoty Mickiewicza, Śnież-
ka, Cieplice-Zdrój, Babiogórski Park Narodowy.

ILUSTRACJE Z WYJĄTKIEM MAPY USTRONIA AGNIESZKA KRASKA

Lp.  Surowiec  Najwięksi producenci (2005 r.)  
1  Chiny, Stany Zjednoczone Ameryki, Indie, Australia, RPA, Rosja  

2 
 Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Algieria, Iran,  

Wielka Brytania, Norwegia, Holandia 

3 
 Arabia Saudyjska, Rosja, Stany Zjednoczone  Ameryki, Iran, Chiny, 

Meksyk, Wenezuela 
4  Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Grecja, Polska  

Najwięksi producenci  
Trzciny cukrowej  Buraków cukrowych  
1. ......................................  
2. ......................................  
3. ......................................  
4. ......................................  

1. ........................... ........... 
2. ......................................  
3. ......................................  
4. ......................................  

Plony z 1 ha w dt 
Województwa 

zboża 
podstawowe 

ziemniaki 

Skup zbóż  
1 ha użytków 

rolnych 
w kg 

Zużycie nawozów 
sztucznych  
w kg na 1 ha 

użytków rolnych 

Ciągniki rolnicze  
na 100 ha 

użytków rolnych  
w sztukach 

Polska 26,5  155  398  123  9,0  
Opolskie 36,9 169 736 175 7,6 
Warmińsko-mazurskie 28,7 152 694 124 4,7 

Urodzenia 
żywe 

Zgony Ogólne saldo 
migracji 

Ludność 
w tysiącach 

na 1000 mieszkańców  
38 132 9,8 9,7 -0,1 
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Od piątku w kioskach
3. tom – książka z filmem DVD

WRZESIEŃ
sugerowana cena: 29,87 zł

Kolejne tomy serii co piątek

KAWAŁ KLASYKI i KLASYKA KAWAŁU

KOLEKCJA DO NABYCIA NA                                                                     POD NUMEREM TELEFONU 0 801 130 000 ORAZ W KIOSKACH (KOSZT POŁĄCZENIA WYNOSI 0,29 ZŁ W SIECI TP SA)

© 2009 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC.
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9.  B  0-1 Za wskazanie odpowiedzi B  1 p.  

10.  
Następstwa ruchu obrotowego: C, D, F  
następstwa ruchu obiegowego: A, B, E  

0-1 
Za przyporządkowanie 
wszystkich następstw ................. 
1 p. 

11.  A 0-1 
Za wskazanie odpowiedzi A...... 
1 p. 

12.  

Np. w strefie  ryftu dwie płyty odsuwają się  
od siebie, natomiast w strefie subdukcji jedna 
płyta podchodzi pod drugą.  
Rowy oceaniczne powstają w strefie subdukcji  

0-1 
Za podanie różnicy i wskazanie 
strefy subdukcji ..................... 1 p.  

13.  

Np.  
- gołoborze to rumowisko skalne złożone  
z ostrokrawędzistych bloków;  
- powstało w wyniku wietrzenia mrozowego, 
woda wcieka w szczeliny skalne, zamarzając 
powiększa swoją objętość i rozsadza je; często 
powtarzający się proces zamarzania  
i rozmarzania powoduje rozpad naw et 
najtwardszych skał na bloki  

0-2 
Za wyjaśnienie znaczenia 
terminu ................................... 1 p.  
za opis procesu ....................... 1 p.  

14.  

Rysunek A  

a) górny 
b) erozja wgłębna  
c) dolina V -kształtna 
Rysunek B  

a) środkowy 
b) erozja boc zna (lub erozja boczna  
i akumulacja)  
c) meander 

0-2 

Za poprawne wskazanie  
trzech do pięciu  
elementów ... 1 p.  
sześciu elementów ................ 2 p.  

15.  

a) Rysunek prawy od góry: zima; W; N;      
     Rysunek lewy od góry: lato; N; W  
b) np. przyczyną są różnice w tempie 
nagrzewania się lądu i wody; w lecie ląd 
nagrzewa się szybciej niż woda i tworzy się nad 
nim ośrodek niskiego ciśnienia, natomiast 
zimą ląd szybciej traci ciepło i nad lądem jest 
chłodniej niż nad oceanem (tworzą się nad nim 
ośrodki wysokiego ciśnienia); ponieważ wiatr 
wieje zawsze z wyżu do niżu, monsun zimowy 
wieje znad lądu nad ocean, a letni - znad morza 
nad ląd 

0-2 
Za poprawne opisy rysunków  
1 p.  
za wyjaśnienie ........................ 1 p.  

17.  B 0-1 Za wskazanie odpowiedzi B   1 p.  

18.  D. Wisła 0-1 
Za wskazanie odpowiedzi D 
i rzeki Wisły ...........................  1 p.  

19.  W kolejności od góry: F; P; P; F  0-2 
Za poprawne oznaczenie zdań  
dwóch, trzech ......................... 1 p. 
czterech .................................. 2 p.  

20.  

 
 
 
 
 
 

A – dolinne;        B – warstwowe  

0-2 

Za zaznaczenie  
trzech źródeł  .......................... 1 p.  
za podanie nazw dwóch  
typów źródeł ........................... 1 p.  

21.  
Pozostają nie skreślone:  kontynentalnym, 
roślin zielnych, czarnoziemy, Ukrainy  

0-2 
Za poprawną korektę zdań 
dwóch, trzech ......................... 1 p. 
czterech .................................. 2 p.  

22.  

Andy – 3;   Góry Atlas – 5;   Himalaje – 9;   
Kordyliery – 1;   Nizina Ws chodnioeuropejska – 
6;   Nizina Zatokowa – 2;   Wielkie Góry 
Wododziałowe – 10;   Wyżyna Abisyńska – 7;   
Wyżyna Gujańska - 4 

0-3 

Za poprawną lokalizację 
obiektów 
czterech, pięciu ...................... 1 p.  
sześciu do ośmiu ................... 2 p. 
dziewięciu .............................. 3 p.  

23.  
Przyrost naturalny +0,1 o/oo 

Przyrost rzeczywisty 0,0 o/oo 
0-2 

Za podanie poprawnej wartości 
każdego wskaźnika .......... po 1 p.  

24.  

Np. - rolnictwo województwa opolskiego jest 
bardziej zmechanizowane (na 100  ha użytków 
rolnych przypada 7,6 ciągnika rolniczego,  
a w województwie warmińsko -mazurskim 
tylko 4,7).  
- o wyższym stopniu towarowości 
gospodarstw rolnych województwa opolskiego 
świadczy większa ilość skupionych zbóż w 
przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych (736 kg). 
- rolnicy województwa opolskiego osiągają 
większą wydajność niż rolnicy województwa 
warmińsko-mazurskiego, np. w plonach zbóż 
(średnia dla województwa warmińsko - 
-mazurskiego to 28,7 q/ha, a w województwie 
opolskim są one o ponad 8 dt większe),  
wyższe są również plony ziemniaków  

0-3 
Za porównanie według każdego 
z kryteriów ......................... po 1p.  

25.  

Trzcina cukrowa: Brazylia, Chiny, Indie, 
Meksyk; 
buraki cukrowe: Francja, Niemcy, Rosja, 
Ukraina 

0-1 
Za poprawne 
przyporządkowanie wszystkich 
krajów ................. 1 p.  

26.  

Np. - dominacja dużych przedsiębiorstw;  
- centralne sterowanie gospodarką;  duża 
materiałochłonność produkcji; duża 
energochłonność produkcji; niska wydajność 
pracy 

0-2 
Za podanie  
dwóch cech ............................ 1 p.  
trzech cech ............................. 2 p.  

27.  
1 – węgiel kamienny;   2 – gaz ziemny;   3 – ropa 
naftowa;   4 – węgiel brunatny  

0-1 
Za przyporządkowanie czterech 
surowców ............................... 1 p.  

28.  

Np. bliskie sąsiedztwo wyższych uczelni  
i innych placówek naukowo -badawczych;  
- rozwinięta infrastruktura komunikacyjna; 
czyste nieskażone śro dowisko 

0-2 
Za podanie czynników  
dwóch ..................................... 1 p. 
trzech ...................................... 2 p.  

29.  

a) Np. - duże bezrobocie po zwolnieniach  
w zakładach WSK -PZL Mielec; - istniejąca nie 
wykorzystana infrastruktura tec hniczna  
b) np – zmniejszenie bezrobocia i związanych  
z tym wydatków z budżetu państwa;  
- dodatkowe dochody państwa z podatku  
od sprzedaży towarów i usług (VAT)  

0-2 
Za podanie  
dwóch przyczyn .................... 1 p.  
dwóch korzyści .................... . 1 p. 

30.  

Cztery z podanych:  
Jaskinia Mroźna, Jezioro Solińskie, przełom 
Dunajca w Pieninach, Wodogrzmoty 
Mickiewicza, Babiogórski Park Narodowy  

0-2 
Za wskazanie obiektów  
trzech ...................................... 1 p.  
czterech ...................... ............ 2 p.  

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

Nr 

zad.  
Przewidywana odpowiedź  Pkt  Kryteria zaliczenia  

1.  
672 – 440 = 232 
232 m 

0-1 Za poprawny wynik ............... 1 p.  

2.  
1. kamieniołom,  
2. Skalica,  
3. Równica 

0-2 
Za podanie nazw obiektów  
dwóch ..................................... 1 p.  
trzech ...................................... 2 p.  

3.  

1 : 25 000 
1 cm – 0,25 km 
12 cm – X 
X = 3 km 

0-1 
Za poprawny zapis obliczeń  
i wynik ..................................... 1 p.  

4.  
Pozostają nie skreślone: wojewódzkiej, 
południowo-zachodni, 500; GSM, 144  

0-2 
Za poprawną korektę zdań  
trzech, czterech ...................... 1 p.  
pięciu ...................................... 2 p.  

5.  

Np.  
- linia kolejowa i ważniejsze drogi (wojewódzka 
i asfaltowe główne) poprowadzono terenem  
o najmniejszym spadku; najczęściej 
wykorzystują one doliny rzeczne;  
- główny ciąg komunikacyjny, na który składa 
się linia kolejowa i droga wojewódzka, biegnie 
doliną Wisły; w terenie o większym spadku 
poprowadzono jedynie nieliczne drogi lokalne  

0-1 
Za wykazanie wpływu rzeźby  
na przebieg d róg i linii kolejowej 
1 p. 

6.  

Np.  
Południowy stok Równicy jest bardzo dobrze 
zagospodarowany do celów turystycznych;  
- posiada dobry dojazd drogą asfaltową główną 
i parkingi;  
- znajdują się tu miejsca noclegowe i obiekty 
gastronomiczne;  
- biorą tu pocz ątek cztery szlaki turystyczne,  
a nad bezpieczeństwem turystów czuwają 
ratownicy w stacji GOPR  

0-1 
Za ocenę z uzasadnieniem 
zawierającym trzy argumenty 
................................................ 1 p.  

7.  C 0-1 Za wskazanie odpowiedzi C  1 p.  

8.  

Np. 1. w polu C6 rzeźba jest bardziej 
urozmaicona, a różnice wysokości  
są znacznie większe niż w polu D6  
2. w polu C6 ponad połowa obszaru porośnięta 
jest lasem natomiast w polu D6 las zajmuje 
niewielką część terenu  
3. w polu C6 są nieliczne małe potoki a pr zez 
środek pola D6 przepływa największa rzeka 
tego obszaru - Wisła  

0-2 
Za podanie różnic  
dwóch elementów ................. 1 p.  
trzech elementów ................. 2 p.  

16.  

a) od góry: Londyn, Uralsk  
b) D 
c) Np. Londyn położony jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie Oceanu Atlantyckiego w rejonie 
oddziaływania ciepłego prądu morskiego,  
co dodatkowo przyspiesza parowanie wody. 
Podnosi zawartość pary wodnej w atmosferze, 
zwiększając opady, które w tym regionie 
występują w znacznych ilościach przez cały 
rok z niewielką przewagą w półroczu 
zimowym. 
Uralsk położony jest w strefie oddziaływania 
kontynentu azjatyckiego, co znacznie 
zmniejsza ilość pary wodnej w powietrzu  
i co za tym i dzie - ilość opadów. Roczna suma 
opadów jest tu mniejsza niż w Londynie, 
opady występują cały rok z przewagą  
w półroczu letnim  

0-3 

Za uzupełnienie legendy ...... 1 p. 
za wskazanie  
odpowiedzi D. .........................1 p.  
za wyjaśnienie .............. .......... 1 p.  


