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EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFI

Instrukcja dla zdaj¹cego:

1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony
 Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u 
    nadzoruj¹cego egzamin.

2. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba
    punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.

3. Nale¿y pisaæ czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub czarnym.

4. B³êdne zapisy nale¿y wyraŸnie przekreœliæ. Nie wolno u¿ywaæ 
    korektora.
5. W karcie odpowiedzi zamaluj ca³kowicie kratkê z liter¹ 
    oznaczaj¹c¹ odpowiedz, np.     . Jeœli siê pomylisz b³êdne 
    zaznaczenie obwiedŸ kó³kiem       i zamaluj       inn¹ odpowiedŸ.
  

¯yczymy powodzenia!
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POZIOM PODSTAWOWY

dysleksja

ROZWI¥ZANIA I ODPOWIEDZI



Zadania od 1 do 4 wykonaj na podstawie zał�czonej mapy topograficznej. 

Zadanie 1.  (2 punkty)

Turysta wybrał si� na przechadzk�  wzdłu� Kanału Bachorze, od przeci�cia z niebieskim 

szlakiem do linii kolejowej zelektryfikowanej. Jak� odległo�� pokonał? 

odległo�� – 8 cm   1 : 50 000 ; 1cm – 0,5 km 

              8cm   -   x  x = 8cm*0,5km/1cm = 4 km  

Odpowied�:  4 km

Zadanie 2. (1 punkt)

Przedstawiona na mapie miejscowo�� Kruszwica pełni mi�dzy innymi funkcj� turystyczn�. 
Jednym z jej najbardziej znanych obiektów turystycznych jest: 

• Krzywa Wie�a, 

• Zamek Krzy�acki, 

• Mysia Wie�a.

Podkre�l wła�ciw� odpowied�. 

Zadanie 3.  (2punkty)

Na podstawie mapy i własnej wiedzy oznacz poni�sze zdania jako prawdzie (P) lub fałszywe 

(F). 

• Gopło jest jeziorem pochodzenia polodowcowego morenowego.  F

• Widoczne na mapie liczne rowy melioracyjne �wiadcz� o gł�bokim zaleganiu wód 

podziemnych.    F

• W rejonie znajduj�cego si� nieopodal Inowrocławia zalegaj� zło�a soli kamiennej.   P

• Gopło jest jeziorem przepływowym.  P



Zadanie 4.  (1 punkt)

W której spo�ród wymienionych miejscowo�ci najwcze�niej w ci�gu doby b�dzie górowało 

Sło�ce? 

• Wielki Sławsk 

• Wróble

• Karczyn 

• Szarlej 

Podkre�l wła�ciw� odpowied�. 

Zadanie 5. (1 punkt)

Na podstawie zał�czonych fotografii rozpoznaj rodzaj osadu atmosferycznego. 

       

Odpowied�: szad�

Zadanie 6.  (1 punkt)

Wyja�nij jak powstaje rozpoznany w poprzednim zadaniu osad atmosferyczny. 

Szad� powstaje w wyniku zetkni�cia si� przechłodzonych kropelek mgły z zimnymi 

przedmiotami. 



Zadanie 7. (2 punkty)

W ka�dym z poni�szych zestawów wykre�l niepasuj�cy element. 

• wapie�, kreda, w�giel, gips

• bielica, czarnoziem, mada, gleba tundrowa 

• deflacja, akumulacja, abrazja, egzaracja. 

Zadanie 8. (2 punkty)

Wymie� metody bada� terenowych stosowane w geologii: 

• odwierty 

• odkrywki 

• badania sejsmiczne 

Zadanie 9.  (2 punkty)

Rozpoznaj zastosowane na poni�szych mapach metody kartograficznego przedstawiania 

zjawisk. 

  

metoda kartodiagramu     metoda kropkowa    metoda sygnaturowa 

punktowa 

Zadanie 10. (3 punkty)

W Polsce z ka�dym rokiem zmniejsza si� ilo�� osób w wieku przedprodukcyjnym, a zwi�ksza 

ilo�� osób w wieku poprodukcyjnym. 

a) Jak nazywamy taki proces demograficzny?   starzenie si� społecze�stwa
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b) Podaj przykłady skutków tego procesu (gospodarcze, społeczne) 

• obci��enie bud�etu pa�stwa wydatkami na emerytury 

• pojawienie si� oferty rynkowej skierowanej do starszych osób (np. turystyka, 

suplementy diety itp.) 

• mniejsze wpływy do bud�etu pa�stwa (mniej osób w wieku produkcyjnym, które 

płac� podatki)     (lub inne odpowiedzi)

Zadanie 11.  (2punkty)

Na rysunku podpisz elementy charakterystyczne dla gór o budowie zr�bowej. 

Przykładem gór o budowie zr�bowej z obszaru Polski s�   Sudety

Zadanie 12.  (2 punkty)

Od czego zale�y wielko�� zasolenia akwenów morskich? 

• wielko�ci opadów 

• ilo�ci wód słodkich doprowadzanych przez wpływaj�ce rzeki 

• wielko�ci poł�czenia akwenu z oceanem 

• temperatury, która wpływa na wielko�� parowania 
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Zadanie 13. (2 punkty)

Na zał�czonej mapie przedstawiono rozkład płyt litosfery. 

Wpisz nazwy płyt tektonicznych oznaczonych nast�puj�cymi liczbami: 

• 1. Pacyficzna

• 2. Nazca

• 5. Afryka�ska

• 7. Arabska

Zadanie 14.  (3 punkty)

Wymie� główne zalety transportu przesyłowego: 

• tani 

• szybki 

• mo�liwy do przeprowadzenia w niekorzystnych warunkach �rodowiska (lub inne 

odpowiedzi)

Jakie towary s� transportowane w ten sposób? 

• ropa naftowa 

• gaz ziemny  (lub inne odpowiedzi)



Zadanie 15.  (2 punkty)

Uzupełnij schemat, wpisuj�c nazwy skał osadowych okruchowych. 

                                                  lityfikacja 

  

  pyły                lessy   

  piaski           piaskowce

�wiry (obtoczone)            zlepie�ce 

Zadanie 16.  (4 punkty) 

Odpowiedz na pytania na podstawie zamieszczonego poni�ej tekstu oraz własnej wiedzy. 

„ Etiopskie władze, by złama� zbuntowanych przeciw rz�dowi mieszka�ców Ogadenu, 

skazuj� region na powoln� �mier� z głodu i chorób.  

Etiopski rz�d ju� dawno przestał wpuszcza� do Ogadenu dziennikarzy, a latem przegnał 

stamt�d nawet Czerwony Krzy�. Wie�ci o tym, co si� tam dzieje pochodz� wi�c od 

nielicznych pracowników organizacji humanitarnych (…) I od uchod�ców, którzy tysi�cami 

przeprawiaj� si� przez pustyni� do miasta Bossaso w Somalilandzie – somalijskiej prowincji 

(…). 

Lekarze bez Granic ostrzegaj�, �e pół miliona ludzi stało si� uciekinierami we własnym kraju. 

Tak�e Human Rights Watch twierdzi, �e stosuj�c taktyk� spalonej ziemi, wojsko niszczy 

wioski i wysiedla mieszka�ców. 

Zamieszkany przez zaledwie cztery z 80 mln mieszka�ców Etiopii, ale stanowi�cy prawie 

jedn� trzeci� jej terytorium Ogaden zawsze nale�ał do najbiedniejszych i zaniedbanych 

regionów kraju. Nie było tu dróg, szkół ani inwestycji.”  (�ródło: Gazeta Wyborcza, 

17.09.2007r., Oto drugi Darfur, W. Jagielski) 

a) Tekst dotyczy katastrofy humanitarnej b�d�cej nast�pstwem konfliktu w Ogadenie, 

prowincji Etiopii. Podaj przykłady skutków takich konfliktów dla ludno�ci cywilnej. 

• kl�ska głodu 

• �mier�

• utrata dobytku (lub inne odpowiedzi)

b) Podaj nazwy wymienionych w tek�cie organizacji humanitarnych zaanga�owanych w 

niesienie pomocy ludno�ci Ogadenu. 

•  Czerwony Krzy�

• Human Rights Watch  

• Lekarze bez Granic 
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c) Afryka to kontynent o bardzo du�ej liczbie tocz�cych si� konfliktów, tak�e wojen 

domowych. Jakie s� przyczyny takiej sytuacji? 

• du�e zró�nicowanie etniczne  

• zła sytuacja gospodarcza  (lub inne odpowiedzi)

Zadanie 17. (1 punkt)

Na zał�czonej mapie konturowej zaznacz Etiopi� i Somali�. 

Zadanie 18.  (3 punkty)

Rozpoznaj form� przedstawion� na fotografii. Podaj nazw� i opisz proces, który prowadzi do 

jej powstania. 
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Zadanie 19. (2 punkty)

Podaj po trzy przykłady ro�lin oleistych i włóknistych. 

Ro�liny  

oleiste 
rzepak słonecznik bawełna 

Ro�liny 

 włókniste 
juta konopie len 

(lub inne odpowiedzi)

Zadanie 20. (4 punkty)

W tabeli przedstawiono dane klimatyczne dla stacji meteorologicznej Londyn. Wykonaj 

polecenia wykorzystuj�c poni�sze dane. 

T  

[
o
C] 

Miesi�ce 
Stacja 

O  

[mm] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

T 4,2 4,4 5,7 8,2 12,0 15,0 17,0 16,4 14,1 10,1 6,7 4,9 
Londyn

O 48 40 48 44 44 47 58 58 47 63 62 58 

a) Oblicz �redni� roczn� temperatur� w Londynie 

9,9
o
C 

b) Podaj warto�� rocznej sumy opadów 

617 mm 

c) Oblicz amplitud� temperatury 

12,8
o
C 

d) Rozpoznaj typ klimatu reprezentowany przez dan� stacj�
klimat umiarkowany oceaniczny 

Zadanie 21. (2 punkty)

Jakie korzy�ci niesie ze sob� prowadzenie działalno�ci gospodarczej na terenie aglomeracji? 

• Mo�liwo�� kooperacji z innymi firmami 

• Dost�pna infrastruktura komunikacyjna 

• Zasoby siły roboczej / rynek zbytu  (lub inne odpowiedzi)



Zadanie 22. (1 punkt)

Spo�ród wymienionych cech podkre�l te, które odnosz� si� do jezior oligotroficznych. 

• bujny rozwój fauny i flory 

• woda o bł�kitnym odcieniu

• wysoka zawarto�� tlenu

• m�tna woda 

Zadanie 23.  (2 punkty)

Na czym polegaj� migracje rezydencjalne? S� to migracje podejmowane w celu poprawy 

warunków mieszkaniowych.  

Czy migracje tego rodzaje s� charakterystyczne dla krajów wysoko czy słabo rozwini�tych? 

Migracje rezydencjalne wyst�puj� w krajach wysoko rozwini�tych. 

Zadanie 24. ( 1 punkt) 

Na rycinie przedstawiono meandruj�c� rzek�. Brzeg który podlega akumulacji oznaczono 

liter� A
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Zadanie 25. (1 punkt)

Wymie� (w kolejno�ci od Sło�ca) planety zewn�trzne Układu Słonecznego.  

Jowisz, Saturn, Uran, Neptun 

Zadanie 26.  (2 punkty)

Jakie czynniki pozaprzyrodnicze mog� mie� wpływ na rozwój rolnictwa na danym obszarze? 

• Poziom kultury rolnej (nawo�enie, melioracja, �rodki ochrony ro�lin 

itp.) 

• Struktura własno�ciowa gospodarstw 

• Struktura wielko�ciowa gospodarstw 

• Polityka rolna pa�stwa  (lub inne odpowiedzi)

Zadanie 27.  (2 punkty)

Do jakich grup nale�y zaliczy� podane surowce, bior�c pod uwag� ich wykorzystanie? 

• granit surowiec budowlany

• siarka surowiec chemiczny

• w�giel brunatny    surowiec energetyczny


