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Zadanie 1. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

III etap edukacyjny  

I. Korzystanie z ró nych róde  informacji 

geograficznej 

III etap edukacyjny 

1.4) Zdaj cy identyfikuje po o enie 

i charakteryzuje odpowiadaj ce sobie 

obiekty geograficzne na fotografiach […] 

oraz na mapach topograficznych 

 

Poprawna odpowied : 

D. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 2. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej 

 

IV etap edukacyjny 

1.5) Zdaj cy formu uje zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […] mi dzy 

wybranymi elementami rodowiska 

przyrodniczego i spo eczno-gospodarczego  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Cecha rodowiska przyrodniczego: 

– wyst powanie stoków o ekspozycji pó nocno-wschodniej 

– du y spadek stoków na wi kszo ci tras 

– wyst powanie stoków o zró nicowanym nachyleniu. 

Skutek dla rodowiska przyrodniczego: 

– zwi kszenie erozji na stokach 

– zmniejszenie powierzchni lasów. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnej odpowiedzi uwzgl dniaj cej cech  i skutek dla rodowiska 

przyrodniczego 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 
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Zadanie 3. (0–2) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje i opisuje cechy 

rodowiska przyrodniczego […] na 

podstawie map: topograficznej  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Pomiar d ugo ci wyci gu na mapie: 2,3 cm (tolerancja pomiaru +/-2 mm) 

Obliczenie ró nicy wysoko ci: 1170 m n.p.m. – 810 m n.p.m. = 360 m 

Obliczenie d ugo ci wyci gu w terenie: 

1 cm  0,5 km 

2,3 cm  x km 

 

x = 
2,3 cm • 0,5 km 

= 1,15 km = 1150 m 
1 cm 

 

Spadek wyci gu (S) 

 

S = 
360 m 

 • 1000‰ = 313‰ 
1150 m 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za poprawn  metod  oblicze  i poprawny wynik 

1 pkt – za poprawn  metod  oblicze  

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 
 

 

Zadanie 4. (0–2) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

 

IV etap edukacyjny 

1.5) Zdaj cy formu uje zale no ci 

przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne […] 

mi dzy wybranymi elementami rodowiska 

przyrodniczego i spo eczno-gospodarczego  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– dna dolin rzecznych wykorzystano dla osadnictwa i rolnictwa 

– wzd u  dolin rzecznych, np. Kle nicy, Morawki, zbudowano wi kszo  dróg  

– na stokach wzniesie , takich jak Czarna Góra, Zawada i Stromy, utworzono wyci gi  

i nartostrady 

– wyst powanie surowców przyczyni o si  do powstania kopal  i kamienio omów 

– walory rodowiska przyrodniczego (urozmaicona rze ba terenu, wyst powanie lasów, 

ska ek) przyczyniaj  si  do rozwoju turystyki, np. utworzono szlaki turystyczne, punkty 

widokowe, wybudowano hotele 

– obecno  lasów umo liwi a rozwój le nictwa (wyr by lasu i nasadzenia zr bów le nych). 
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Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie trzech poprawnych przyk adów wp ywu rodowiska przyrodniczego na 

dzia alno  cz owieka 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych przyk adów wp ywu rodowiska przyrodniczego na 

dzia alno  cz owieka 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 5. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje i opisuje cechy 

rodowiska przyrodniczego […] na 

podstawie map: topograficznej  

 

Poprawna odpowied : 

1. A 

2. B 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za dwie poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 6. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

 

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje i opisuje cechy 

rodowiska przyrodniczego […] 

i spo eczno-gospodarczego […] na 

podstawie map: topograficznej  

 

Poprawna odpowied : 

 
 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 
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Zadanie 7. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje i opisuje cechy 

rodowiska przyrodniczego […] na 

podstawie map: topograficznej  

 

Poprawna odpowied : 

C. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 8. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  
 

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje i opisuje cechy 

rodowiska przyrodniczego […] 

i spo eczno-gospodarczego […] na 

podstawie map: topograficznej  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Miejscowo  Sienna 

Uzasadnienie: 

– w Siennej znajduj  si  wyci gi narciarskie i nartostrady, których nie ma w Kletnie 

– Sienna, po o ona przy drodze wojewódzkiej, ma korzystniejsze po o enie komunikacyjne  

ni  Kletno 

– w pobli u miejscowo ci Sienna znajduje si  wi cej szlaków turystycznych 

– w Siennej znajduje si  wi cej hoteli 

– w Siennej znajduje si  wi cej obiektów zabytkowych. 
 

Miejscowo  Kletno 

Uzasadnienie: 

– w Kletnie jest wi cej obiektów agroturystycznych 

– Kletno ma bardziej ustronne po o enie, sprzyjaj ce spokojnemu wypoczynkowi 

– atrakcj  Kletna jest Muzeum Ziemi, a w Siennej nie ma muzeum 

– tylko w Kletnie znajduje si  jaskinia udost pniona do zwiedzania. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie nazwy miejscowo ci i dwóch poprawnych argumentów odnosz cych si   

do ró nic w atrakcyjno ci turystycznej obu miejscowo ci 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 
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Zadanie 9. (0–2)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

 

IV etap edukacyjny 

2.5) Zdaj cy oblicza szeroko  geograficzn  

dowolnego punktu na powierzchni Ziemi na 

podstawie wysoko ci górowania S o ca  

w dniach […] przesile  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Wzór do wykonania oblicze  szeroko ci geograficznej 

h = 90° –  + 23°26' 

Obliczenia szeroko ci geograficznej obserwatorium astronomicznego  

72°30' = 90° –  + 23°26' 

 = 90° – 72°30' + 23°26' 

 = 40°56'N 

 

Uznawane s  równie  warto ci deklinacji: 23°27', 23,5° 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za poprawn  metod  oblicze  dla pó kuli pó nocnej w pierwszym dniu  

astronomicznego lata i poprawny wynik 

1 pkt – za poprawn  metod  oblicze  

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 10. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

3.2) Zdaj cy wskazuje przyczyny 

nierównomiernego rozk adu temperatury 

powietrza  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– Im wi ksza rozci g o  równole nikowa kontynentu, tym wi ksza rednia roczna amplituda 

temperatury powietrza na tym kontynencie. 

– W wy szych szeroko ciach geograficznych rednie roczne amplitudy temperatury powietrza 

s  wi ksze ni  w ni szych szeroko ciach. 

– Na oceanach rednie roczne amplitudy temperatury powietrza s  mniejsze ni  na l dach. 

– Ciep e pr dy morskie wp ywaj  na obni enie warto ci rednich rocznych amplitud 

temperatury powietrza. 

– W obszarach po o onych wewn trz kontynentów rednie roczne amplitudy temperatury 

powietrza s  wi ksze ni  na wybrze ach. 
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Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych prawid owo ci 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

Zadanie 11. (0–2) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

3.2) Zdaj cy wskazuje przyczyny 

nierównomiernego rozk adu temperatury 

powietrza  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Na obszarze X rednia roczna amplituda temperatury powietrza jest mniejsza ni  na obszarze 

Y, gdy   

– obszar X po o ony jest na mniejszym kontynencie, co skutkuje mniejszym stopniem 

kontynentalizmu. 

– na obszarze Y silniej oddzia uje zwarty kontynent, intensywniej nagrzewaj cy si  latem  

a zim  silnie wych adzaj cy si , co powoduje du e roczne amplitudy temperatury 

powietrza. 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za wyja nienie zawieraj ce poprawny zwi zek przyczynowo-skutkowy 

1 pkt – za podanie poprawnej przyczyny 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 
 

Zadanie 12. (0–2) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

3.4) Zdaj cy charakteryzuje strefy 

klimatyczne i typy klimatu na Ziemi  

 

Poprawna odpowied :   

4  

3 

2  

1 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za cztery poprawne odpowiedzi 

1 pkt – za trzy lub dwie poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 
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Zadanie 13. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego  

IV etap edukacyjny 

3.4) Zdaj cy charakteryzuje strefy 

klimatyczne i typy klimatu na Ziemi  

 

Poprawna odpowied :  

D. 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 14. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje […] cechy 

rodowiska przyrodniczego […] na 

podstawie map […] 

6.1) Zdaj cy […] omawia cechy g ównych 

rodzajów gleb […] niestrefowych […] 

6.3) Zdaj cy […] przyporz dkowuje typowe 

gatunki flory […] dla poszczególnych stref 

krajobrazowych Ziemi 

 

Poprawna odpowied : 

1. F 

2. P 

3. F 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 15. (0–2)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

9.1) Zdaj cy wyja nia wp yw czynników 

przyrodniczych […] na rozwój rolnictwa 
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Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Cechy sprzyjaj ce rozwojowi rolnictwa 

– równinny teren 

– wyst powanie nizin 

– dobrze rozwini ty system wód powierzchniowych 

– du e opady monsunowe 

– wyst powanie yznych mad rzecznych. 
 

Cechy utrudniaj ce rozwój rolnictwa 

– wyst powanie powodzi  

– wyst powanie obszarów bagiennych 

– wyst powanie cyklonów tropikalnych.  

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie czterech poprawnych odpowiedzi 

1 pkt – za podanie trzech lub dwóch poprawnych odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

Zadanie 16. (0–2)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

3.2) Zdaj cy wskazuje przyczyny 

nierównomiernego rozk adu […] opadów  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– Czerrapund i po o one jest na stokach wzniesie  zwróconych w kierunku, z którego wraz 

z monsunem letnim nap ywaj  masy wilgotnego powietrza znad oceanu, co wp ywa  

na zwi kszenie ilo ci opadów atmosferycznych w tej miejscowo ci. Guwahati za  po o one 

jest po przeciwnej stronie wzniesie  (czyli w cieniu opadowym). 

– Czerrapund i po o one jest wy ej nad poziomem morza ni  Guwahati, a wraz ze wzrostem 

wysoko ci wzrasta suma opadów atmosferycznych.  

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce wp yw wysoko ci n.p.m. i ekspozycji na 

wielko  opadów 

1 pkt – za poprawne wyja nienie uwzgl dniaj ce wp yw jednego z czynników warunkuj cych 

ró nice w wielko ci opadów mi dzy podanymi stacjami 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych przyczyn 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

Zadanie 17. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

10.5) Zdaj cy charakteryzuje sk adowe 

bilansu wodnego Polski  
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Poprawna odpowied : 

1. C 

2. D 

3. B 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 18. (0–2)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego  

IV etap edukacyjny 

4.4) Zdaj cy rozpoznaje i opisuje cechy 

ustrojów rzecznych wybranych rzek 

 

Poprawna odpowied : 

Numer wykresu: 2. 

Wyja nienie, np.: 

Wysokie przep ywy wyst puj  w okresie wiosennym w zwi zku z intensywnym topnieniem 

pokrywy nie nej, niskie przep ywy letnie s  zwi zane z intensywnym parowaniem (lub: 

niskie przep ywy zimowe zwi zane s  z retencj  nie n  w klimacie kontynentalnym). 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie numeru w a ciwego wykresu i poprawne wyja nienie wyst powania 

wiosennego wezbrania i letniej (lub zimowej) ni ówki 

1 pkt – za podanie numeru w a ciwego wykresu i poprawne wyja nienie wiosennego 

wezbrania albo jednej z ni ówek 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 19. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

 

 

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje i opisuje cechy 

rodowiska przyrodniczego […] budow  

geologiczn  […] na podstawie mapy […] 

tematycznej 

5.2) Zdaj cy charakteryzuje najwa niejsze 

wydarzenia geologiczne […] w dziejach 

Ziemi 

10.1) Zdaj cy opisuje cechy ukszta towania 

powierzchni Polski i okre la jej zwi zek  

z budow  geologiczn   
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Poprawna odpowied :  

1. F  

2. P 

3. P 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za b dn  odpowied  lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 20. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje i opisuje cechy 

rodowiska przyrodniczego (np. […] 

budow  geologiczn ) […] na podstawie 

mapy […] tematycznej 

 

Poprawna odpowied :  

B. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 21. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

 

IV etap edukacyjny 

5.5) Zdaj cy charakteryzuje g ówne procesy 

wewn trzne prowadz ce do urozmaicenia 

powierzchni Ziemi […] wstrz sy 

tektoniczne  

 

Poprawna odpowied :  

C. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub za brak odpowiedzi 
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Zadanie 22. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego  

 

IV etap edukacyjny 

10.1) Zdaj cy […] wykazuje wp yw 

zlodowace  na ukszta towanie powierzchni 

kraju 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– Wspó czesne rzeki, gdy wp ywaj  na obszar pradoliny, zmieniaj  swój bieg na zbli ony  

do równole nikowego, np. Wis a, Bzura. 

– Pradolina Warszawsko-Berli ska wymusza koncentracj  lokalnej sieci rzecznej, takiej jak 

dop ywy Wis y i Bzury. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wykazanie zwi zku mi dzy uk adem sieci rzecznej a przebiegiem pradoliny 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 23. (0–2)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

5.7) Zdaj cy opisuje przebieg oraz efekty 

erozji […] lodowcowej  

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Wody fluwioglacjalne czy y si  z wodami sp ywaj cymi z po udnia i razem p yn y wzd u  

czo a l dolodu, obi c równoleg  do niego szerok  dolin .  

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za wyja nienie uwzgl dniaj ce udzia  wód fluwioglacjalnych i rzek p yn cych 

z po udnia w powstawaniu pradolin 

1 pkt – za wyja nienie uwzgl dniaj ce udzia  wód fluwioglacjalnych w powstawaniu pradolin 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 24. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

10.8) Zdaj cy charakteryzuje typy 

naturalnych zbiorowisk ro linnych 

i wskazuje charakterystyczne gatunki 
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Poprawna odpowied : 

– buka 

– 1 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 25. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego  

IV etap edukacyjny 

10.8) Zdaj cy charakteryzuje typy 

naturalnych zbiorowisk ro linnych  

i wskazuje charakterystyczne gatunki 

 

Poprawna odpowied : 

Fotografia 1. B Fotografia 2. A Fotografia 3. D 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za przyporz dkowanie trzech w a ciwych obszarów 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 26. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

 

IV etap edukacyjny 

8.1) Zdaj cy analizuje, wyja nia […] 

warunki przyrodnicze dla osiedlania si  

ludzi (na przyk adach ró nych regionów 

wiata) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi:  

Na obszarach zaznaczonych na mapie liter  A du a wysoko  nad poziomem morza jest 

czynnikiem sprzyjaj cym zaludnieniu, gdy  

– w szeroko ciach oko orównikowych na obszarach wy ej wyniesionych nad poziomem 

morza ni sze temperatury powietrza zapewniaj  wi kszy komfort klimatyczny dla ludno ci. 

– w szeroko ciach oko orównikowych wy sze wyniesienie terenu nad poziomem morza 

ogranicza rozwój chorób tropikalnych.  

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnego wyja nienia 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 
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Zadanie 27. (0–1)  

 

 

Poprawna odpowied :  

B.  

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 28. (0–1)  

 

 

Poprawna odpowied : 

1. Tybetu 

2.  po udniowo-zachodniego wybrze a Morza ródziemnego 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za dwie poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy  

I. Wykorzystywanie ró nych róde  

informacji do analizy i prezentowania 

wspó czesnych problemów […] 

gospodarczych, spo ecznych  

 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy  

1.1) Zdaj cy wyró nia i charakteryzuje 

obszary o optymalnych i trudnych 

warunkach do zamieszkania w skali 

globalnej i regionalnej; formu uje 

prawid owo ci rz dz ce rozmieszczeniem 

ludno ci na wiecie 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego, ycia […] 

cz owieka oraz wzajemnych powi za   

i zale no ci w systemie cz owiek – 

przyroda – gospodarka 

 

 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 

III. Rozumienie relacji cz owiek – 

przyroda – spo ecze stwo w skali globalnej 

i regionalnej 

 

IV etap edukacyjny 

8.1) Zdaj cy analizuje, wyja nia […] 

warunki przyrodnicze dla osiedlania si  

ludzi (na przyk adach ró nych regionów 

wiata) 

8.2) Zdaj cy okre la cechy rozmieszczenia 

ludno ci na Ziemi, wskazuj c obszary jej 

koncentracji i s abego zaludnienia 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 

1.1) Zdaj cy wyró nia i charakteryzuje 

obszary o optymalnych i trudnych 

warunkach do zamieszkania w skali 

globalnej i regionalnej  
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Zadanie 29. (0–2)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

8.2) Zdaj cy okre la cechy rozmieszczenia 

ludno ci na Ziemi, wskazuj c obszary jej 

koncentracji i s abego zaludnienia 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi:  

– Obszary po o one wewn trz kontynentu s  najs abiej zaludnione. 

– Obszary pó nocne i rodkowe kontynentu s  s abiej zaludnione ni  obszary w pozosta ej  

cz ci kontynentu. 

– Najwi ksza g sto  zaludnienia wyst puje na obszarach w klimacie monsunowym. 

– Obszary górskie i wy ynne Azji s  najs abiej zaludnione. 

– G sto  zaludnienia w dolinach rzek jest wi ksza ni  na obszarach oddalonych od dolin. 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za sformu owanie trzech poprawnych wniosków 

1 pkt – za sformu owanie dwóch poprawnych wniosków 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 30. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw 

 

IV etap edukacyjny 

8.4) Zdaj cy opisuje etapy rozwoju 

demograficznego ludno ci na przyk adach  

z wybranych pa stw wiata 

 

Poprawna odpowied :  

B. 2 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 31. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw 

 

IV etap edukacyjny 

11.1) Zdaj cy charakteryzuje rozwój 

demograficzny Polski […] porównuje 

piramid  wieku i p ci z innymi pa stwami 
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Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– Liczba ludno ci Polski jest wi ksza od liczby ludno ci Nigru. 

– Spo ecze stwo Polski jest starsze demograficznie od spo ecze stwa Nigru. 

– W Polsce dominuje populacja w wieku produkcyjnym, a w Nigrze – w wieku 

przedprodukcyjnym. 

– W Polsce rednia d ugo  ycia ludzi jest wi ksza ni  w Nigrze. 

– W Polsce jest mniejszy ni  w Nigrze udzia  ludno ci w wieku przedprodukcyjnym, 

a wi kszy udzia  ludno ci w wieku poprodukcyjnym. 

– W Polsce jest wi kszy wspó czynnik feminizacji ni  w Nigrze.  

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie trzech poprawnych ró nic demograficznych 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 32. (0–2)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

III. Proponowanie rozwi za  problemów 

wyst puj cych w rodowisku 

geograficznym  

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw 

 

IV etap edukacyjny 

1.4) Zdaj cy interpretuje zjawiska 

geograficzne przedstawione na wykresach  

8.4) Zdaj cy opisuje etapy rozwoju 

demograficznego ludno ci na przyk adach  

z wybranych pa stw wiata 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Polska 

– wprowadzenie systemu podatkowego preferuj cego rodziny wielodzietne  

– uelastycznienie czasu pracy dla matek wychowuj cych dzieci  

– rozbudowa infrastruktury wspieraj cej rodziny z dzie mi ( obki, przedszkola) 

– prowadzenie polityki mieszkaniowej pozwalaj cej zwi kszy  dost pno  mieszka  dla 

m odych ma e stw, np. poprzez ta sze kredyty. 
 

Niger 

– podnoszenie poziomu wykszta cenia ludno ci  

– upowszechnianie metod planowania rodziny 

– propagowanie zmian stereotypów kulturowych.  

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie czterech poprawnych odpowiedzi 

1 pkt – za podanie trzech lub dwóch poprawnych odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 
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Zadanie 33. (0–2)  

 

 

Poprawna odpowied : 

C  A  B 

C  A  B 

A  C  B 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za poprawne uszeregowanie regionów wed ug trzech kryteriów 

1 pkt – za poprawne uszeregowanie regionów wed ug dwóch kryteriów 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 34. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej 

IV etap edukacyjny 

11.2) Zdaj cy wyja nia zmiany w strukturze 

zatrudnienia ludno ci Polski 

 

Poprawna odpowied : 

Informacja 1950 1960 1980 2011 

1.    X 

2.   X  

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za dwie poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego oraz 

wzajemnych powi za  i zale no ci  

w systemie cz owiek – przyroda –

gospodarka 

 

IV etap edukacyjny  

5.6) Zdaj cy charakteryzuje zjawiska 

wietrzenia […] chemicznego  

9.1) Zdaj cy wyja nia wp yw czynników 

przyrodniczych i spo eczno-ekonomicznych 

na rozwój rolnictwa 

9.2) Zdaj cy […] charakteryzuje ró ne typy 

rolnictwa na wiecie 
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Zadanie 35. (0–1) 
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

1.4) Zdaj cy interpretuje zjawiska 

geograficzne przedstawione […] w tabelach 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Rok 1980 

Uzasadnienie 

W tym roku udzia  zatrudnionych w ogóle ludno ci by  najwy szy, co przek ada o si   

na najwi ksze wp ywy do bud etu pa stwa.  

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnego roku i uzasadnienia 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 36. (0–1)  
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

11.2) Zdaj cy wyja nia zmiany w strukturze 

zatrudnienia ludno ci Polski 

 

Poprawna odpowied : 

Wyszczególnienie 
Udzia  zatrudnionych (w %) 

1992 r. 2012 r. 

Rolnictwo, le nictwo, rybo ówstwo 26,8 – 

Przemys  i budownictwo 32,0 – 

Us ugi  41,2 + 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 37. (0–2)  
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

11.2) Zdaj cy wyja nia zmiany w strukturze 

zatrudnienia ludno ci Polski 
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Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– Mechanizacja pracy w rolnictwie, która ograniczy a liczb  pracowników w rolnictwie. 

– Likwidacja Pa stwowych Gospodarstw Rolnych rozpocz ta w latach 90., która przyczyni a 

si  do spadku zatrudnienia w rolnictwie. 

– Scalanie drobnych gospodarstw rolnych w wi ksze, co prowadzi do spadku zatrudnienia 

w rolnictwie. 

– Pojawienie si  wielu prywatnych przedsi biorstw, które rozpocz y dzia alno  us ugow  

w latach 90., i wzrost zatrudnienia w us ugach. 

– Unowocze nienie produkcji przemys owej, co prowadzi o do spadku zatrudnienia 

w sektorze przemys owym. 

– Zamykanie du ych, nierentownych, pa stwowych zak adów przemys owych, co by o 

przyczyn  spadku zatrudnienia w przemy le. 

– Wzbogacenie si  cz ci spo ecze stwa, co skutkowa o wzrostem popytu na us ugi wzrostem 

zatrudnienia w tym sektorze. 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie trzech poprawnych przyczyn 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych przyczyn 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 38. (0–2) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

[…] gospodarki cz owieka  

IV etap edukacyjny  

9.2) Zdaj cy [...] charakteryzuje ró ne typy 

rolnictwa na wiecie 

 

Poprawna odpowied :  

W kolejno ci od góry nale y podkre li  kraje: 

Mongolia 

Kongo 

Japonia 
 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podkre lenie trzech w a ciwych pa stw 

1 pkt – za podkre lenie dwóch w a ciwych pa stw 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 39. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego oraz 

wzajemnych powi za  i zale no ci  

w systemie cz owiek – przyroda – 

gospodarka 

IV etap edukacyjny  

12.2) Zdaj cy wskazuje zmiany strukturalne 

zachodz ce w polskim rolnictwie 
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Poprawna odpowied : 

1. B 

2. D 

3. C 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 40. (0–2) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 

III. Rozumienie relacji cz owiek – 

przyroda – spo ecze stwo w skali globalnej 

i regionalnej 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 

2.3) Zdaj cy opisuje g ówne obszary upraw 

i chowu zwierz t […] wyja nia ich 

zró nicowanie przestrzenne 

 

Poprawna odpowied : 

yto Owies Ziemniaki Rzepak 

   X 

 X   

  X  

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

1 pkt – za dwie poprawne odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 41. (0–1)  
 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 

I. Wykorzystanie ró nych róde  informacji 

do analizy i prezentowania wspó czesnych 

problemów przyrodniczych, gospodarczych, 

spo ecznych, kulturowych i politycznych 
 

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony  

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw 

 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 

2.5) Zdaj cy […] potrafi wyja ni  szanse 

[…] dla […] mieszka ców poszczególnych 

regionów, wynikaj ce z procesów przemian 

zachodz cych na terenach wiejskich 
 

IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony  

11.5) Zdaj cy wyja nia zmiany procesów 

[…] osadnictwa wiejskiego, wi c je  

z przemianami gospodarczymi  

i spo ecznymi w Polsce 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– poprawa warunków ycia mieszka ców w wyniku wzrostu nak adów inwestycyjnych  

na rozwój wsi, np. rozwój infrastruktury (drogi, kanalizacja, telekomunikacja) 

– powstanie nowych miejsc pracy  

– wzrost warto ci gruntów b d cych w posiadaniu rolników.  
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Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie dwóch mo liwych korzy ci 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 42. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej  

IV etap edukacyjny 

12.6) Zdaj cy przedstawia zmiany  

w gospodarce Polski spowodowane jej […] 

modernizacj   

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi:  

Korzy  ekologiczna: 

Na skutek spalania coraz mniejszych ilo ci w gla kamiennego i brunatnego 

– nast pi oby zmniejszenie emisji CO2 i tlenków siarki. 

– zmniejszy oby si  zanieczyszczenie powietrza py ami. 
 

Korzy  gospodarcza: 

– Wi ksza efektywno  energetyczna pozwoli aby na zmniejszenie tempa wyczerpywania si  

krajowych zasobów nieodnawialnych róde  energii. 

– Obni eniu uleg yby koszty rekultywacji obszarów pogórniczych. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnej korzy ci ekologicznej i poprawnej korzy ci gospodarczej 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 43. (0–1)  

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych […] 

ycia i gospodarki cz owieka  

IV etap edukacyjny 

7.1) Zdaj cy wyró nia kryteria podzia u pa stw 

wed ug PKB na jednego mieszka ca oraz 

Wska nika Rozwoju Spo ecznego (HDI) 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– Wska nik HDI jest bardziej miarodajny w ocenie rozwoju spo eczno-gospodarczego pa stw 

ni  PKB na jednego mieszka ca, poniewa  w niektórych krajach, pomimo wysokiego PKB 

na jednego mieszka ca, takich jak Katar i ZEA, standard ycia ludno ci jest ni szy. 

wiadcz  o tym krótka d ugo  ycia i krótki czas nauki.  

 

– Wska nik HDI jest bardziej miarodajny, jako wieloczynnikowy. Zawiera wi cej mierników, 

które mówi  o warunkach ycia wszystkich mieszka ców. Najwi ksze korzy ci 

z wysokiego PKB w krajach surowcowych, takich jak Katar i ZEA, odnosz  g ównie 

producenci surowców, a ludno  danego kraju mniej z tego korzysta.  
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Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnego wska nika i za poprawne uzasadnienie odnosz ce si   

do wybranych pa stw wymienionych w tabeli 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

Zadanie 44. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

[…] ycia i gospodarki cz owieka oraz 

wzajemnych powi za  i zale no ci  

w systemie cz owiek – przyroda –

gospodarka 

IV etap edukacyjny 

9.15) Zdaj cy wyja nia przyczyny i przebieg 

konfliktów zbrojnych w wybranych 

regionach wspó czesnego wiata 

 

Poprawna odpowied : 

D  B A C E 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za uszeregowanie w poprawnej kolejno ci czterech wydarze  

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium, lub za brak odpowiedzi 

 

 

Zadanie 45. (0–1) 

 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 

I. Wykorzystanie ró nych róde  informacji 

do analizy […] wspó czesnych problemów 

przyrodniczych, gospodarczych  

IV etap edukacyjny – zakres podstawowy 

3.1) Zdaj cy formu uje problemy 

wynikaj ce z eksploatowania zasobów […] 

nieodnawialnych; potrafi przewidzie  

przyrodnicze i pozaprzyrodnicze […] skutki 

zak óce  równowagi ekologicznej 

 

Poprawna odpowied : 

A. 3 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub za brak odpowiedzi 
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