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KOD ZDAJ¥CEGO

EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFII

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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Zadanie 1. (2 punkty)

Oblicz długo�� drogi jak� pokona turysta w�druj�cy niebieskim szlakiem z ko�cioła w 

Kruszwicy  

do miejscowo�ci Łojewo. 

odl . - 16 cm  

1 : 50 000     1cm – 0,5 km 

          16 cm – x 

x = 16 cm * 0,5 km / 1 cm = 8 km Odpowied�: 8 km 

Zadanie 2. (2 punkty) 

Oblicz w przybli�eniu powierzchni� zajmowan� przez las iglasty w miejscowo�ci Ostrowo 

Krzyckie. Wynik podaj w hektarach. 

P = 1 cm * 0,5 cm = 0,5 cm
2 

1 cm – 0,5 km    1 cm
2
 – 0,25 km

2
  

  0,5 cm
2 

– x  

x = 0,5 cm
2 

*0,25km
2 

/1 cm
2
= 0,125 km

2
= 12.5 ha 

Zadanie 3. (3 punkty)

Jaka jest geneza Jeziora Szarlejskiego?      Jest to jezioro polodowcowe rynnowe.

Podaj trzy cechy charakterystyczne dla jezior o takiej genezie. 

• długie 

• w�skie 

• gł�bokie 

Zadanie 4. (1 punkt)

Rozpoznaj obiekty na podstawie opisów. 

kopalnia soli O�rodek przemysłu wydobywczego na północny wschód od 

miejscowo�ci 

Łojewo.  

Szwedzki Okop Obiekt o walorach historycznych poło�ony na zachodnim brzegu 

Jeziora Szarlejskiego. 
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Zadanie 5. (2 punkty)

Schemat przedstawia powstawanie wiatru fenowego. Oblicz temperatur� powietrza w punkcie 

B i C. 

                                       B    hA= 1200 m n.p.m. 

      hB= 1500 m n.p.m.  

                                                                            C                           hc= 1300 m n.p.m.  

             A        TA= 23
o
C 

1500 m n.p.m.-1200mn.p.m.=300m ; 300 m – 3*0,6
o
C=1,8

o
C ; 23

 o
C-1.8

 o
C=21,2

 o
C 

1500 m n.p.m.-1300mn.p.m.=200m; 200m – 2*1
o
C=2

 o
C; 21,2

 o
C+2

 o
C= 23,2

 o
C 

Odpowied�: Temperatura w punkcie B wynosi 21,2
 o

C, a punkcie C 23,2
 o

C

Zadanie 6. (2 punkty)

Rozpoznaj zastosowane kartograficzne metody przedstawiania 

zjawisk        

   wektorowa (sygnaturowa liniowa)                  kartodiagramu                             sygnaturowa 

obrazkowa 

�

�

�



��

�

�

Zadanie 7. (2 punkty�

Na fotografiach przedstawiono efekty ruchów masowych. Rozpoznaj i podpisz poszczególne 

rodzaje.

    obrywanie       osuwanie            spełzywanie  

Zadanie 8. (2 punkty)

Wymie� społeczne skutki migracji dla kraju imigracyjnego.

• wzrost warto�ci współczynnika maskulinizacji 

• odmłodzenie społecze�stwa 

• konflikty na tle rasowym/ religijnym/ etnicznym (lub inne odpowiedzi)

Zadanie 9. (3 punkty)

Ilustracja przedstawia skał� magmow�. Na jej podstawie rozpoznaj typ budowy i opisz 

warunki   w jakich powstaje. Podaj przykład skały o takiej budowie. 
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Zadanie 10. (4 punkty)

W tabeli przedstawiono struktur� produkcji energii elektrycznej Polski, Norwegii i Francji. 

Struktura produkcji energii elektrycznej [%] 

elektrownie Pa�stwo 

cieplne wodne atomowe pozostałe 

Polska 97 3 ----- ----- 

Norwegia 1 99 ----- ----- 

Francja 10 13 76 1 

a) Na podstawie danych wykonaj sumaryczny wykres słupkowy. Przyjmij podan� ni�ej 

legend�. 

        Elektrownie: 

            cieplne  

            wodne 

            atomowe   

            pozostałe 

b) Wyja�nij przyczyn� dominacji poszczególnych �ródeł energii w danych krajach. 

Polska  Wyst�powanie bogatych złó� w�gla.

Norwegia   Wyst�powanie wielu rzek o du�ym spadku i znacznej pr�dko�ci. 

Francja Brak zasobów w�gla, posiadanie zasobów finansowych, pozwalaj�cych na budow�

elektrowni j�drowych 

Zadanie 11. (3 punkty)

Na ilustracji przedstawiono intruzje magmowe. Formy takie s� efektem plutonizmu. 

a) Wyja�nij na czym polega plutonizm. 

Jest to proces polegaj�cy na przemieszczaniu si� i krystalizacji magmy pod powierzchni�

Ziemi. 

b) Rozpoznaj rodzaje intruzji magmowych. Ich nazwy wpisz w ramki na schemacie. 

�

�
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Zadanie 12. (2 punkty) 

Na fotografiach przedstawiono formy rze�by powstaj�ce na skutek procesów 

egzogenicznych. Uzupełnij tabel� wpisuj�c nazw� formy i procesu, który doprowadził do 

jej powstania. 

 Nazwa formy rze�by Nazwa procesu 

A klif (faleza) abrazja 

B grzyb sklany korazja 

C mogoty 
wietrzenie chemiczne / 

kras 
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Zadanie 13. (2 punkty) 

Na podstawie zamieszczonych profili glebowych rozpoznaj typ gleby i podaj jej skał�

macierzyst�. 

A    B C

Profil Rodzaj gleby Skała macierzysta 

A mada aluwia rzeczne 

B r�dzina skały w�glanowe 

C bielica piaski 

Zadanie 14. (2 punkty)

Około 8 tys. lat p.n.e. miała miejsce tzw. „rewolucja agrarna”, która umo�liwiła powstanie 

wielu staro�ytnych cywilizacji. Około 1650 roku rozpocz�ła si� tzw. „rewolucja 

przemysłowa”, która dała podstawy rozwoju cywilizacyjnego w kolejnych wiekach. Jakie 

były przełomowe odkrycia, które wywołały poszczególnego rewolucje cywilizacyjne? 

• rewolucja agrarna        umiej�tno�� uprawy roli i hodowli zwierz�t 

• rewolucja przemysłowa          wynalezienie maszyny parowej i wykorzystanie 

energii 

    elektrycznej 
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Zadanie 15. (3 punkty)

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

„ W Liberii niedawno toczyła si� wojna domowa. Dzisiaj, nawet je�li jeszcze nie jest 

afryka�skim tygrysem, to ma szans� na nadrobienie wieloletniej zapa�ci. Wzrost gospodarczy 

w tym roku wyniesie 7%, a inwestorzy pchaj� si� drzwiami i oknami.(…) 

Podczas gdy cały �wiat spowalnia, Mi�dzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, �e wzrost 

gospodarczy pa�stw Afryki wyniesie w tym i nast�pnym roku około 6%, czyli o ponad 3% 

wi�cej ni� �rednia dla gospodarki �wiatowej. Ekonomi�ci MFW przyznaj�, �e kryzys 

finansowy, który wstrz�sn�ł gospodarkami najbogatszych pa�stw �wiata, b�dzie miał 

niewielki wpływ na Afryk�. Izolacja gospodarcza kontynentu, która do niedawna była 

przekle�stwem, dzisiaj okazuje si� zbawieniem. Udział Afryki w gospodarce �wiatowej to 

tylko 4% inwestycji zagranicznych i 0,8% aktywów bankowych. Znikomy w porównaniu np. 

do Polski, jest te� udział zagranicznych inwestorów w sektorze bankowym.  

Kryzys finansowy mo�e okaza� si� szans�. (…) Firmy zagraniczne, które ostatnio sporo 

straciły na rynkach europejskich i ameryka�skim, zaczn� ucieka� do miejsc, gdzie choroba 

finansowa b�dzie miała łagodniejszy przebieg. Rodzimi biznesmeni równie� b�d� ch�tniej 

inwestowa� u siebie ni� na ogarni�tych panik� rynkach reszty �wiata.” (�ródło: Newsweek 

Polska, 47/23.11.2008; M. R�bała, Krach daje nadziej�) 

a) Na zał�czonej mapie konturowej literami oznaczono kilka krajów afryka�skich. Który z 

nich to Liberia? 

                    Odpowied�:  D

b) Dlaczego kraje afryka�skie okazały si� mniej podatne na przejawy �wiatowego kryzysu 

finansowego ni� kraje wysoko rozwini�te? 

Jest to spowodowane izolacj� gospodarcz� kontynentu afryka�skiego.  / Brak silnych 

zwi�zków z gospodark� �wiatow�.   

$�
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c) Co �wiadczy o stosunkowo dobrej kondycji afryka�skiej gospodarki w obliczu �wiatowego 

kryzysu? 

�

Wzrost gospodarczy na poziomie 6%. / Wzrost zainteresowania zagranicznych inwestorów 

rynkami afryka�skimi. 

Zadanie 16. (2 punkty)

Podaj przykłady wpływu hinduizmu na �ycie społeczno-gospodarcze Indii 

• system kastowy 

• najwi�ksze pogłowie bydła na �wiecie 

• niespo�ywanie wołowiny (lub inne odpowiedzi)

Zadanie 17. (2 punkty)

Odpowiedz na pytania na podstawie własnej wiedzy i zał�czonej mapy konturowej.  

Mapa. Roczne sumy opadów w Polsce. 

a) Jakiej metody kartograficznego przedstawiania zjawisk u�yto do zilustrowania wielko�ci 

opadów      w Polsce? 

metoda kartogramu 

b) Gdzie wyst�puj� najni�sze sumy opadów i dlaczego? 

Najni�sze sumy opadów wyst�puj� w centralnej cz��ci Polski (na Kujawach). Jest to 

spowodowane zjawiskiem tzw. „cienia opadowego”. Para wodna ,zawarta w powietrzu  

�
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napływaj�cym znad Bałtyku, skrapla si� na NW stokach wzniesie� Pojezierza Pomorskiego. 

Powietrze docieraj�ce nad Kujawy jest suche.    

Zadanie 18. (2 punkty)

Na czym polega zjawisko bezrobocia ukrytego? 

Zjawisko to polega na zatrudnianiu zbyt du�ej liczby pracowników w stosunku do 

faktycznego zapotrzebowania. 

Zadanie 19. (3 punkty)

Na mapie przedstawiono lokalizacj� parków narodowych w Polsce. Do podanych opisów 

dopisz nazw� parku narodowego, liczb� oznaczaj�c� dany obiekt na mapie oraz liter�

odpowiadaj�c� fotografii z niego pochodz�cej. 

Nazwa 

Liczba 

na 

mapie 

Oznaczenie 

literowe 

fotografii 

Opis 

Białowieski 

P.N. 

2 C 

najstarszy park narodowy w Polsce, krajobraz 

staroglacjalny, najwi�kszy w Europie pierwotny 

kompleks le�ny 

Tatrza�ski P.N. 19 B 
młode góry fałdowe o charakterze alpejskim, 

ro�linno�� parku ma charakter pi�trowy 

Biebrza�ski 

P.N. 
3 A 

obejmuje fragment doliny rzecznej, najwi�kszy 

w Europie kompleks torfowisk i bagien 
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Mapa. Rozmieszczenie parków narodowych w Polsce. 

A   B   

C    D   
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Zadanie 20. (2 punkty)

Na podstawie zał�czonych danych rozpoznaj typ klimatu. 

T  

[
o
C] 

�rednia

roczna 

T Miesi�ce 

T
yp

 

k
li

m
a

tu
 

O  

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

Roczna 

suma 

opadów

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 9,9 umiarkowany 

oceaniczny O 48 40 48 44 44 47 58 58 47 63 62 58 617 

T 14,1 16,5 20,9 25,4 31,6 34,1 35,3 35,0 32,2 26,5 20,5 15,2 25,6 zwrotnikowy 

suchy O 12 9 20 23 8 1 1 0 0 1 6 14 95 

T 25,5 25,5 26,0 26,0 25,7 25,5 25,0 25,2 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 równikowy 

O 32 82 170 155 135 110 130 170 180 220 198 82 1664

Zadanie 21.  (3 punkty)

Zał�czona mapa przedstawia królestwa i krainy zoogeograficzne.  

�

�

Uzupełnij zdania. 

Numerem 5 oznaczono krain� neotropikaln� królestwa Neogea

Charakterystyczne gatunki endemiczne tutaj wyst�puj�co to: 

• tukan 
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• leniwiec 

• mrówkojad (lub inne odpowiedzi) 

Zadanie 22. (3 punkty)

 Co to jest globalizacja? Jest to proces o zasi�gu ogólno�wiatowym, polegaj�cy na 

ujednolicaniu wzorców społecznych, gospodarczych, politycznych, mo�liwy dzi�ki 

intensywnej wymianie kulturowej i gospodarczej. 

Podaj przykłady przejawów tego zjawiska na płaszczy�nie politycznej we współczesnej 

Europie. 

• upowszechnienie standardów demokracji i praw człowieka 

• funkcjonowanie mi�dzynarodowej organizacji politycznej – Unii Europejskiej 

• ujednolicanie prawa w ramach UE (lub inne odpowiedzi)

Zadanie 23. (2 punkty) 

Rozpoznaj przedstawione na ilustracjach rodzaje �ródeł. Uwzgl�dnij tak�e rodzaj �ródeł ze 

wzgl�du na sił� powoduj�c� wypływ wody. 

               

          warstwowe   -  zst�puj�ce      przelewowe  -   wst�puj�ce  

Zadanie 24. (3 punkty)

Oblicz na jakiej wysoko�ci b�dzie widoczne Sło�ce w miejscowo�ci A (19
o
E,57

o
N) w 

momencie górowania w dniu przesilenia letniego. 

h= 90
o
-�+23

o
27’  h= 90

o
-57

o
+23

o
27’=56

o
27’ 

Po której stronie nieba b�dzie widoczne Sło�ce? po południowej stronie nieba

Zadanie 25. (2 punkty)

Podane zdania oznacz jako prawdziwe (P) lub fałszywe (F). 
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� W krajach najsłabiej rozwini�tych wi�kszo�� ludno�ci zawodowo czynnej pracuje w 

rolnictwie P

� W okresie komunizmu w Polsce dominowały zakłady przemysłowe zatrudniaj�ce 

niewielk� liczb� pracowników  F

� Wzrost bezrobocia powoduje spadek obci��enia bud�etu pa�stwa F

� Bezrobocie frykcyjne wyst�puje w krajach wysoko rozwini�tych. P

� Jedn� z przyczyn bezrobocia s� zbyt restrykcyjne  przepisy prawa pracy P


