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ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Z GEOGRAFII  

POZIOM ROZSZERZONY 
 

Nr 

zad. 
Przewidywana odpowied  Pkt

Kryterium zaliczenia 

odpowiedzi 
Uwagi

1. a) C. 64°17  

b) B. Pó nocno-zachodniej. 

 

0–2 Za podanie poprawnych 

odpowiedzi ....... po 1 pkt

 

2. Wysoko  ród a 1140 m n.p.m. 

Wysoko  miejsca przeci cia z czarnym 

szlakiem 840 m n.p.m. 

Ró nica wysoko ci 300 m 

D ugo  odcinka potoku na mapie 1,9 cm 

D ugo  odcinka potoku w terenie 950 m 

redni spadek potoku 

300 m 

950 m 
 x 100%  31,6% 

 

0–2 Za poprawy sposób 

obliczenia .............. 1 pkt 

 

Za poprawny sposób 

obliczenia i poprawny 

wynik ..................... 2 pkt

Uznajemy 

32% 

3. ó ty 

schronisko PTTK Chatka Puchatka 

0–1 Za poprawne podanie 

koloru szlaku i nazwy 

obiektu ................... 1 pkt

 

 

4. A. 11:30 0–1 Za poprawne wskazanie 

godziny .................. 1 pkt

 

 

5.  
 Pole B1 Pole B2 

Z
ag

o
sp

o
d

ar
o
w

an
ie

 

tu
ry

st
y

cz
n

e  

- teren 

zagospodarowany  

w niewielkim 

stopniu 

- trzy szlaki 

turystyczne. 

 

- teren w znacznym 

stopniu 

zagospodarowany 

- baza noclegowa, 

droga wojewódzka, 

szlak rowerowy, 

szlaki turystyczne. 

R
ze

b
a 

te
re

n
u
 - grzbiet górski 

- wi ksze ró nice 

wysoko ci  

(ok. 520 m) 

- strome zbocza. 

- dolina rzeczna 

- mniejsze ró nice 

wysoko ci  

(ok. 340 m) 

- agodne zbocza. 

U
k

ad
 s

ie
ci

 r
ze

cz
n
ej

 potoki sp ywaj   

we wszystkich 

kierunkach 

(uk ad od rodkowy) 

potoki sp ywaj   

do jednej doliny 

(Wetliny) 

(uk ad 

koncentryczny) 

 

0–2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za poprawne 

uzupe nienie wierszy 

– dwóch ................. 1 pkt

– trzech .................. 2 pkt

 

6. Litera: C 0–1 Za podanie poprawnej 

odpowiedzi ............ 1 pkt

 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Próbny egzamin maturalny z geografii 

Odpowiedzi i schemat punktowania – poziom rozszerzony 
2

7. Np.: 

– obie drogi komunikacyjne wykorzystuj  

p askie dna dolin rzecznych i zbocza  

o ma ym nachyleniu 

– uk ad dróg jest zgodny z uk adem dolin 

rzecznych 

– im wi ksze nachylenie terenu, tym droga 

bardziej kr ta. 

0–1 Za poprawn  odpowied  

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

 

8. Warstwa A 

Uzasadnienie, np.: 

– wychodnie warstw o mniejszej odporno ci 

tworz  wkl s e formy terenu 

– wychodnie ska  o du ej odporno ci 

zaznaczaj  si  w postaci grzbietów, garbów, 

progów. 

0–1 Za poprawne podanie 

oznaczenia warstwy  

i uzasadnienie ........ 1 pkt 

 

9. a) 
m n.p.m. 

1500 

  1000 

  500 

 
b) Np.: 

– w ni szych partiach gór rosn  ro liny 

wymagaj ce wy szych temperatur  

(np. drzewa li ciaste) 

– najwy sze (najzimniejsze) partie gór 

porastaj  mchy i porosty. 

0–2 Za poprawne 

uzupe nienie rysunku 

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

 

 

 

 

 
Za poprawne podanie 

przyk adu ............... 1 pkt 

 

10.  

Zjawisko  
Ruch 

obiegowy 

Ruch 

obrotowy 

Dobowa rachuba czasu  X 
Wyst powanie pór 

roku 
X  

Wyst powanie dnia  

i nocy polarnej  
X  

Cykliczno  p ywów 

morskich 
 X 

Zmiana miejsca 

wschodu i zachodu 

S o ca na linii 

horyzontu 

X  

 

0–2 Za prawid owe 

przyporz dkowanie 

zjawisk: 

– trzech, czterech ... 1 pkt 

– pi ciu .................. 2 pkt 

 

 

11. Tarcze: 

A. Fennoskandzka 

B. Deka ska 

C. Guja ska 

Rowy: 

1. Aleucki 

2. Maria ski 

3. Sundajski 

0–2 Za prawid owe 

przyporz dkowanie 

nazw: 

– czterech, pi ciu ... 1 pkt 

– sze ciu ................ 2 pkt 
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12. Np.: 

– po ust pieniu lodowca w miejscu dolin  

V-kszta tnych powstaj  doliny U-kszta tne 

– V-kszta tne doliny dop ywów przekszta caj  

si  w U-kszta tne doliny zawieszone 

– w miejscach tworzenia si  pól firnowych 

powstaj  kary (misy jezior cyrkowych). 

 

0–2 Za podanie argumentów: 

– jednego ............... 1 pkt

– dwóch ................. 2 pkt

 

13.  
A wyniesienie 

mazursko-suwalskie 

Pojezierze Mazurskie 

B niecka brze na Nizina Mazowiecka 

C zapadlisko 

przedkarpackie 

Kotlina Sandomierska 

 

0–2 Za poprawne 

uzupe nienie komórek  

w tabeli: 

– trzech-pi ciu ....... 1 pkt

– sze ciu ................ 2 pkt

 

 

14.  
Odcinek 

rzeki 

Nr 

przekroju 

doliny 

Dominuj cy 

proces 

rze botwórczy

Forma 

rze by 

A II erozja 

wsteczna lub 

wg bna 

dolina V-

kszta tna, 

wodospady 

B IV erozja boczna meandry, 

terasy, 

starorzecza, 

dolina  

o p askim 

dnie 

C III akumulacja achy, 

mielizny, 

agodne 

kraw dzie 

doliny 

rzecznej, 

szeroka 

dolina, 

dno akumu- 

lacyjne 

uj cie I akumulacja delta  

0–3 Za poprawne 

uzupe nienie kolumn 

tabeli: 

– numerami przekrojów 

doliny .................... 1 pkt 

– dominuj cymi 

procesami 

rze botwórczymi ... 1 pkt

– nazwami form rze by 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Obszary o wilgotnym klimacie:  

Pó wysep Breto ski (1), Pó wysep 

Indochi ski (4), Nizina Gangesu (6),  

Kotlina Kongo (7). 

Obszary o suchym klimacie: Wielki Erg 

Wschodni (2), Nizina Tura ska (3), Wy yna 

Ira ska (5), Kotlina Kalahari (8). 

 

0–2 Za prawid owe wpisanie: 

– czterech-siedmiu 

obszarów 

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

– o miu obszarów .. 2 pkt

 

16. Kolejno od lewej: D, C, A 0–2 Za poprawne 

przyporz dkowanie 

warunków pogodowych: 

– dwóch ................. 1 pkt

– trzech .................. 2 pkt
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17.  

 

4 

3 

1 

2 

5 

    

   0   
 20   40    60    80   100  120  140  160  180  200

 

0–1 Za prawid owe opisanie 

osi wykresu  

i narysowanie przekroju 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Od góry: B, C, A 0–1 Za prawid owe 

uzupe nienie tabeli 

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

 

 

19.  

22500000 

37500000 
x 100% = 60% 

 

0–1 Za poprawny sposób 

obliczenia i poprawny 

wynik ..................... 1 pkt 

 

60%  

+/- 2% 

 

20. Czynniki przyrodnicze, np.: 

– wyst powanie yznych gleb  

– wyst powanie obszarów o niewielkim 

nachyleniu w dolinach rzek 

przep ywaj cych przez niziny 

– atwiejszy dost p do zasobów wody pitnej. 

 

Czynniki pozaprzyrodnicze, np.: 

– rozwój transportu rzecznego 

– lokalizowanie w dolinach rzek 

wodoch onnych zak adów przemys owych 

oraz zak adów wykorzystuj cych energi  

wody p yn cej 

– dolinami rzek przebiegaj  szlaki 

komunikacyjne, sprzyjaj ce koncentracji 

ludno ci 

 

0–2 Za prawid owe podanie  

– dwóch, trzech 

czynników ............. 1 pkt 

– czterech czynników 

................................ 2 pkt 

 

21. Repatriacja ludno ci Polski – B, E 

Przemieszczenie ludno ci ukrai skiej  

w ramach akcji „Wis a” – D 

 

0–1 Za poprawne 

przyporz dkowanie liter 

do migracji ............ 1 pkt 

 

22. Indie – hinduizm 

Tajlandia – buddyzm 

Argentyna – katolicyzm 

Szwecja – protestantyzm 

Bu garia – prawos awie 

Izrael – judaizm 

 

 

0–2 Za prawid owe 

przyporz dkowanie 

religii: 

– trzech-pi ciu ....... 1 pkt 

– sze ciu ................ 2 pkt 
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23. Np.: 
a) 
– w Polsce maszyny i urz dzenia maj  

wi kszy udzia  w eksporcie ni  w Indiach 
– w Indiach pozosta e produkty przemys u 

przetwórczego maj  wi kszy udzia   
w eksporcie ni  w Polsce 

– towary rolno-spo ywcze maj  wi kszy 
udzia  w eksporcie w Indiach ni  w Polsce 

– surowce maj  wi kszy udzia  w eksporcie  
w Indiach ni  w Polsce. 

b) 
– w strukturze towarowej eksportu krajów 

Azji Wschodniej (Japonii i Korei Pd.) 
dominuj  maszyny, urz dzenia, sprz t 
transportowy 

– w strukturze eksportu krajów Azji 
Wschodniej ma y udzia  maj  towary rolno-
spo ywcze 

– w strukturze eksportu krajów Azji 
Wschodniej ma y udzia  maj  surowce 

– w strukturze eksportu krajów Azji 
Wschodniej ma y udzia  maj  paliwa 
mineralne. 

c) 
– po o enie w klimacie umiarkowanym 

ch odnym 
– krótki okres wegetacyjny 
– dominacja s abych gleb bielicowych 
– niski udzia  u ytków rolnych w strukturze 

u ytkowania gruntów 
– wysoka lesisto . 

0–3 Za podanie dwóch ró nic 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za poprawnie 

sformu owany wniosek  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za poprawne wyja nienie 

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

 

 

 

24.  

Czynniki 

lokalizacji 

okr gów 

Nazwa okr gu 

przemys owego 

Dominuj cy rodzaj 

dzia alno ci 

przemys owej np.: 

Be chatowski p. wydobywczy w gla 

brunatnego 

p. energetyczny 

Baza 

surowcowa 

Tarnobrzeski p. wydobywczy siarki 

p. chemiczny 

(produkcja nawozów 

sztucznych, kwasu 

siarkowego) 

Szczeci ski p. rodków transportu 

produkcja statków 

p. energetyczny 

p. chemiczny 

Po o enie 

transportowe 

Gda ski p. rodków transportu 

produkcja statków 

(stocznia) 

p. chemiczny 

Pozna ski przemys  

elektromaszynowy 

( rodków transportu) 

p. spo ywczy 

Wroc awski p. elektromaszynowy 

Korzy ci 

aglomeracji 

Krakowski p. hutniczy 

p. energetyczny 

p. chemiczny  

0–2 Za prawid owe 

uzupe nienie wierszy 

tabeli dotycz cych 

czynników lokalizacji: 

– dwóch ................. 1 pkt

– trzech .................. 2 pkt
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25. a) prekambr 

 

b)  

Powinna powsta  kopalnia rud metali, 

poniewa , np.: 

– pozwoli to na zmniejszenie importu rud 

elaza 

– bardzo bogate z o a dostarcz  wielu 

cennych metali (wanad, tytan) niezb dnych 

w nowoczesnym przemy le 

– powstan  miejsca pracy 

– nast pi aktywizacja gospodarcza 

Suwalszczyzny 

– nast pi rozwój infrastruktury 

komunikacyjnej. 

 

lub 

Nie powinna powsta  kopalnia rud metali, 

poniewa , np.: 

– rudy metali znajduj  si  na znacznej 

g boko ci 

– koszt wydobycia rud b dzie bardzo du y 

– nast pi ska enie przyrody „ zielonych p uc 

Polski” 

– zagro one zostanie rodowisko 

Wigierskiego Parku Narodowego  

i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 

 

0–2 Za poprawn  odpowied  

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

 

Za uzasadnienie (na tak 

lub nie) z dwoma 

argumentami .......... 1 pkt 

 

26. Konsekwencje pozytywne, np.: 

– zmniejszenie emisji py ów wraz  

z ograniczeniem produkcji, np. hutniczej 

– zmniejszenie emisji gazów, w tym siarki, 

azotu 

– zmniejszenie ilo ci wytwarzanych cieków 

– ochrona zasobów mineralnych. 

 

Konsekwencje negatywne, np.: 

– wzrost bezrobocia w wyniku zamykania 

zak adów pracy lub stanowisk 

produkcyjnych 

– migracje w celu podj cia pracy 

– pogorszenie warunków ycia w zwi zku  

z utrat  pracy. 

 

0–2 Za podanie dwóch 

konsekwencji: 

– pozytywnych ...... 1 pkt 

– negatywnych ...... 1 pkt 

 

lub za podanie jednej 

negatywnej i jednej 

pozytywnej ............ 1 pkt 

 

27. Faza industrialna: C, E, H 

Faza postindustrialna: A, D, G 

0–2 Za poprawne 

przyporz dkowanie 

trzech cech do ka dej  

z faz .................. po 1 pkt 
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28. Np.: 

Obrazy satelitarne s  przydatnym ród em 

informacji, gdy : 

– pozwalaj  na szybkie uzyskanie danych  

o zmianach zachodz cych w rodowisku 

– pozwalaj  okre li  intensywno  

zachodz cych w rodowisku zmian 

– pozwalaj  na dokumentacj  du ego obszaru.

 

0–1 Za ocen  przydatno ci 

wraz z uzasadnieniem 

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

 

29. 
 

IE C

HBG 

D A F 

 
 

0–2 Za uzupe nienie 

elementów 

– trzech, czterech 

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

– pi ciu .................. 2 pkt

 

 

30. Np.: 

Kotlina Konga 

– wyst powanie muchy tse-tse 

– brak naturalnych pastwisk (wyst powanie 

lasów). 

 

Indie 

– liczebno  pog owia byd a wynika  

z istniej cego w hinduizmie kultu krowy 

jako zwierz cia wi tego (krowa jest 

uwa ana za „matk  ywicielk ” ludzi). 

 

Holandia 

– du y rynek zbytu 

– op acalno  hodowli 

– baza paszowa 

– wysoko rozwini ty przemys  mleczarski 

– dobrze rozwini te ga zie przemys u 

wspó pracuj ce z rolnictwem (chemiczny, 

maszynowy). 

 

Strefa Sahelu 

– sezonowo zmienne zasoby wie ej trawy  

i wody 

– sezonowo wyst puj ce opady. 

0–2 Za podanie uzasadnie  

– dwóch, trzech ..... 1 pkt 

– czterech .............. 2 pkt 

 

31. a) Tr d 

 

b)  

Czynniki przyrodnicze, np.: 

– du a wilgotno  – warunki sprzyjaj ce 

rozwojowi komarów 

– wysoka temperatura powoduje intensywny 

rozwój bakterii chorobotwórczych. 

 

0–3 Za podanie nazwy 

choroby .................. 1 pkt

Za podanie czynników: 

– dwóch przyrodniczych 

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

– dwóch spo eczno-

ekonomicznych ..... 1 pkt 
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Czynniki spo eczno-ekonomiczne, np.: 

– niski poziom edukacji zdrowotnej 

spo ecze stw 

– podatno  na choroby wynikaj ca 

z niedo ywienia 

– niewystarczaj ca ilo  funduszy na zakup 

rodków medycznych 

– brak kanalizacji, oczyszczalni cieków 

(infrastruktury technicznej). 

 

lub 

– jednego 

przyrodniczego  

i jednego spo eczno-

ekonomicznego ..... 1 pkt 

32. Np.:  

– szczepienia profilaktyczne 

– spanie pod moskitier  

– gotowanie wody lub spo ywanie wody tylko 

butelkowanej 

– spo ywanie pokarmów znanego 

pochodzenia 

– stosowanie p ynów przeciw komarom 

– jedzenie tylko przetworzonej ywno ci. 

 

0–1 Za podanie trzech 

propozycji .............. 1 pkt 

 

 

33. Kolejno od góry: E, B, D 0–1 Za prawid owe 

przyporz dkowanie 

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

 

 

34. Np. 
Po o enie 

Polski 

Cechy 

po o enia 
Konsekwencje 

Wzgl dem 

pot g 

gospodarczo - 

politycznych 

Europy. 

- Polska 

po o ona jest 

mi dzy dwoma 

pot gami 

gospodarczymi 

- Polska 

graniczy  

najbogatszym 

pa stwem 

europejskim  

 

Korzy ci 

wynikaj ce 

z tranzytu 

W stosunku  

do granic 

zewn trznych 

Unii 

Europejskiej. 

- po o enie przy 

wschodniej 

granicy UE 

- konieczno  

wzmocnienia 

granicy 

wschodniej 

W odniesieniu 

do kr gów 

kulturowych 

Europy. 

Na granicy 

kultur 

wschodnio- 

i zachodnio-

europejskiej 

 

- przenikanie 

si  kultur na 

terenie Polski 

- wzbogacanie 

kultury polskiej 

 

0–2 Za poprawne 

uzupe nienie komórek  

w tabeli 

– dwóch, trzech ..... 1 pkt 

– czterech .............. 2 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 1. Peru 

2. Australia 

0–1 Za podanie nazw dwóch 

krajów .................... 1 pkt 
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