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MGE-R1_1P-082 

EGZAMIN MATURALNY 

Z  GEOGRAFII 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

 

Czas pracy 150 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron (zadania 

1 – 35) oraz barwn  map . Ewentualny brak zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy 

ka dym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym  

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z linijki, lupy i kalkulatora.

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

egzaminatora. 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

60 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
2

Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie za czonej barwnej mapy przedstawiaj cej 

fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Na fotografii znajduje si  fragment terenu przedstawionego na barwnej mapie szczegó owej. 

 

 
 

Odczytaj z mapy i podaj nazw  w asn  akwenu oznaczonego na fotografii liter  A. 
 

Jezioro Ta ty 

Zaznacz poprawne zako czenie zdania. 

Na fotografii liter  B oznaczono 

A. drog  krajow . 

B. drog  wojewódzk . 

C. lini  kolejow . 

D. szlak turystyczny. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Podaj nazwy dwóch rodzajów skal przedstawionych w legendzie mapy. 
 

liczbowa 

liniowa 
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Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
3

Zadanie 3. (2 pkt) 
Podaj nazwy metod kartograficznych, za pomoc  których przedstawiono na mapie: 

Np. 

obszary le ne metoda powierzchniowa 

szlaki kajakowe metoda sygnaturowa 

g boko ci o tych samych warto ciach w jeziorach metoda izarytmiczna 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Powierzchnia Jeziora uknajno zajmuje na mapie w skali 1:200000 obszar 1,7 cm

2
. 

Oblicz powierzchni  jeziora w terenie. Wynik podaj w km
2
. Zapisz obliczenia. 

Miejsce na obliczenia: 
 

1 cm – 2 km 

1 cm
2
 – 4 km

2 

1,7 cm
2
 – x 

 

1,7 cm
2
 x 4 km

2 

x = 
1 cm

2 

 

x = 6,8 km
2 

Odpowied  Powierzchnia jeziora w terenie wynosi 6,8 km
2 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Zaznacz dwa typy jezior polodowcowych, wyst puj cych na obszarze obj tym map . 

A. morenowe 

B. krasowe 

C. cyrkowe 

D. rynnowe 

E. tektoniczne 

 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Jezioro Miko ajskie jest jednym z cz ciej wykorzystywanych akwenów eglarskich 

w Polsce.  

Podaj na podstawie mapy dwie przyrodnicze cechy Jeziora Miko ajskiego, wiadcz ce 

o jego atrakcyjno ci dla turystyki. 

Np. 

1. Jezioro Miko ajskie jest po czone w sposób naturalny z innymi jeziorami, 

co umo liwia d u sz  i bardziej urozmaicon  eglug . 

2. Jezioro to ma odpowiedni  dla eglugi g boko  si gaj c  20-30 m. 

 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Maks. liczba pkt 1 1 2 1 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       
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Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
4

Zadanie 7. (2 pkt) 
a) Wykorzystaj map  i podaj czynnik sprzyjaj cy eutrofizacji Jeziora uknajno. 

Np. 

Obecno  kana ów melioracyjnych i pól uprawnych na obszarach po o onych 

wokó  jeziora sprzyja gromadzeniu nawozów sztucznych zmywanych z pól. 
b) Zaznacz poprawne zako czenie zdania. 

Skutkiem procesu eutrofizacji jezior jest 

A. przyspieszenie rozwoju glonów zabarwiaj cych wod  na zielonkawy kolor. 

B. wzrost zawarto ci tlenu na skutek rozk adu materii organicznej. 

C. wzrost zasolenia wód jeziora. 

D. spowolnienie odk adania osadów na dnie jeziora. 

 

Zadanie 8. (1 pkt) 
Wymie  na podstawie mapy dwie cechy wiadcz ce o m odoglacjalnej rze bie obszaru 

przedstawionego na mapie. 

Np. 

1. Obszar ten charakteryzuje urozmaicona rze ba (wzniesienia morenowe 

i stosunkowo p askie, zalesione sandry na przedpolu moren). 

2. Wyst powanie jezior morenowych, rynnowych i wytopiskowych. 
 

Zadanie 9. (1 pkt) 
Podaj dwa przyk ady dzia a , które powinny by  podejmowane w Mazurskim Parku 

Krajobrazowym, aby nie doprowadzi  do zniszczenia lub silnego przekszta cenia 

unikalnego krajobrazu tego obszaru. 

Np. 

1. Wspieranie przez w adze lokalne rozwoju agroturystyki zamiast budowy 

du ych hoteli i o rodków. 

2. Wyznaczanie miejsc odpoczynku, aby ograniczy  „dzik  turystyk ” (pola 

namiotowe, kempingi). 
 

Zadanie 10. (2 pkt) 
Oblicz wysoko  górowania S o ca nad horyzontem Warszawy (52ºN, 21ºE) w dniach 

22 czerwca i 22 grudnia. Zapisz obliczenia. 

Miejsce na obliczenia: 
 

22 czerwca: 
 

h = 90º –  + 23º27’ 
 

h = 90º – 52º + 23º27’ 
 

h = 61º27’ 

 

 

22 grudnia: 
 

h = 90º –  – 23º27’ 
 

h = 90º – 52º – 23º27’ 
 

h = 14º33’ 

 

Odpowied  Wysoko  górowania S o ca nad horyzontem Warszawy wynosi 

w dniu 22 czerwca 61º27’, a w dniu 22 grudnia 14º33’. 
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Zadanie 11. (2 pkt) 
a) Wymie , w kolejno ci od S o ca, nazwy planet typu ziemskiego. 
 

Merkury, Wenus, Ziemia, Mars 

b) Podaj dwie ró nice mi dzy planetami typu ziemskiego a pozosta ymi planetami 

w Uk adzie S onecznym. 

Np. 

1. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars s  planetami skalnymi a Jowisz, Saturn, Uran 

i Neptun gazowymi. 

2. Okres obrotu dooko a w asnej osi Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna jest 

krótszy (szybciej rotuj ). 

 

Zadanie 12. (2 pkt)  
Fotografia przedstawia fragment wybrze a zachodniej Francji. 
 

 
 

a) Wymie  nazwy elementów budowy wybrze a wysokiego oznaczonych na fotografii 

literami A i B. 
 

A. klif 

B. platforma abrazyjna 

b) Podaj nazw  procesu, który doprowadzi  do utworzenia elementu wybrze a oznaczonego 

na fotografii liter  A. 
 

abrazja 

 
Nr zadania 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt       

A 

B 
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Zadanie 13. (2 pkt) 

Na mapie przedstawiono granice i kierunki ruchu p yt litosfery. 

 

 
 

Przyporz dkuj obszarom oznaczonym na mapie literami A i B po dwa zjawiska 

lub procesy geologiczne, dobieraj c je z wymienionych poni ej. 

 

1. Powstawanie g bokiej szczeliny, wzd u  której wylewa si  lawa bazaltowa 

zastygaj ca na kraw dziach p yt. 

2. Podsuwanie si  jednej p yty litosfery pod drug  i wtapianie si  jej w p aszcz. 

3. Powstawanie rowów oceanicznych na skutek zst puj cych pr dów konwekcyjnych. 

4. Odtwarzanie si  skorupy oceanicznej w strefie ryftu. 

5. Zderzanie si  kontynentalnych p yt litosfery. 

 

Obszar na mapie 
Zjawiska lub procesy geologiczne  

(wpisz numery) 

A 
1 

4 

B 
2 

3 
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Zadanie 14. (1 pkt) 
Zaznacz metod , która s u y do okre lania wieku wzgl dnego ska  i zdarze  

geologicznych na Ziemi. 
 

Metody: 

A. Izotopowa 
238

U 

B. Paleontologiczna 

C. Dendrochronologiczna 

D. Izotopowa 
14

C 

 

Zadanie 15. (1 pkt) 
Wymie  metod  okre lania wieku bezwzgl dnego zdarze  geologicznych, któr  nale y 

zastosowa , aby zbada  wiek powstania oraz wiek zaniku obecnie zaro ni tej misy 

jeziornej na Pojezierzu Mazurskim. 

Nazw  metody wybierz spo ród podanych w zadaniu 14. 

 

Metoda izotopowa C
14

 

 

Zadanie 16. (2 pkt) 
Przyporz dkuj danym klimatycznym w tabeli nazwy nast puj cych stacji 

meteorologicznych: Bia ystok, Nowy Targ, Pozna , winouj cie. 
 

Miesi ce 
Nazwa stacji  

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

Rok

T –1,4 –0,5 3,0 8,0 13,8 17,1 19,2 17,7 13,5 8,6 3,3 0,0 8,5 

Pozna  
O 35 26 32 39 53 49 76 56 46 32 35 38 517

T –0,6 –0,1 2,5 6,6 11,4 15,2 17,7 16,7 13,8 8,7 3,9 0,9 8,0 

winouj cie 
O 49 35 39 43 47 55 78 76 51 54 46 55 628

T –5,2 –4,7 0,1 5,9 11,7 14,3 15,9 14,7 11,3 6,2 0,6 –3,0 5,6 

Nowy Targ 
O 52 45 45 60 83 111 136 112 72 54 47 47 864

T –4,1 –3,2 0,7 6,7 13,3 16,5 18,4 16,7 12,6 7,0 1,4 –2,4 7,0 

Bia ystok 
O 30 24 27 37 46 64 80 67 37 37 37 36 522

 

T – rednia temperatura powietrza w ºC 

O – opady atmosferyczne w mm 

 
Nr zadania 13. 14. 15. 16. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 17. (2 pkt) 
Wykres przedstawia zawarto  w atmosferze ziemskiej wybranego sk adnika gazowego. 

 

W
y

so
k

o
 n

ad
 p

o
zi

o
m

em
 m

o
rz

a 

 
 

 

Liczba cz steczek w 1 cm
3 

powietrza 

 

 

a) Podaj nazw  sk adnika gazowego, którego zawarto  w atmosferze przedstawiono 

na wykresie. Nazw  sk adnika dobierz z podanych poni ej.  

 

dwutlenek siarki,   para wodna,   ozon,   dwutlenek w gla 

 

ozon 
 

b) Podaj nazw  warstwy atmosfery, w której wyst puje najwi ksza koncentracja tego 

sk adnika. 

 

stratosfera 

 

Zadanie 18. (2 pkt) 
Przyporz dkuj ka demu ze skutków dzia alno ci rzeki odpowiedni proces, który 

bezpo rednio doprowadza do jego powstania.  
 

Skutek: Proces: 

A. sto ek nap ywowy 

B. meander 

C. dolina V-kszta tna 

D. kapta  

1. erozja boczna i akumulacja 

2. erozja wg bna 

3. erozja wsteczna 

4. transport 

5. akumulacja 

 

A. 5                    B. 1                    C. 2                   D. 3 
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Zadanie 19. (1 pkt) 
Uk ad sieci rzecznej w Polsce cechuje asymetria dorzeczy dwóch najwi kszych rzek, a sie  

rzeczna na obszarze nizin Polski wykazuje uk ad zarówno po udnikowy, jak 

i równole nikowy. 

Zaznacz dwa czynniki, które wp yn y na opisany uk ad sieci rzecznej na nizinach 

Polski. 

A. Pochylenie obszaru Polski z SE ku NW. 

B. Obecno  kana ów i rowów melioracyjnych. 

C. Eksploatacja z ó  surowców mineralnych. 

D. Wyst powanie wa u i niecek tektonicznych. 

E. Zbli ony do równole nikowego przebieg pradolin. 
 

Zadanie 20. (2 pkt) 
Polska jest krajem o ma ych zasobach wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. 

Dzia alno  cz owieka mo e prowadzi  do zmniejszenia zasobów wody, ale mo e tak e 

przynosi  skutki pozytywne. 

Zaproponuj trzy mo liwe do realizacji dzia ania, które powinny by  stosowane w Polsce 

w celu powi kszenia lub odtwarzania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 

Np. 

1. Stosowanie zamkni tych obiegów wody w procesach przemys owych. 

2. Oszcz dzanie wody w gospodarstwach domowych, np. poprzez zak adanie 

wodomierzy i dbanie o szczelno  armatury. 

3. Budowa zbiorników retencyjnych na rzekach w celu zwi kszenia mo liwo ci 

zaopatrywania w wod  ludno ci i rolnictwa w okresach niskich stanów wody. 

 

Zadanie 21. (2 pkt) 
Za przyczyn  globalnego ocieplenia uznaje si  wzrost zawarto ci w powietrzu gazów 

cieplarnianych.  

Wymie  trzy rozwi zania, s u ce ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych 

do atmosfery. 

Np. 

1. Zwi kszenie w bilansie energetycznym udzia u energetyki j drowej 

i odnawialnych róde  energii. 

2. Respektowanie umów mi dzynarodowych zobowi zuj cych do zmniejszenia 

emisji CO2 do atmosfery. 

3. Stosowanie zach t ekonomicznych dla inwestorów podejmuj cych dzia ania 

proekologiczne. 

 
Nr zadania 17. 18. 19. 20. 21. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 22. (2 pkt) 

Du e miasta odznaczaj  si  wy sz  temperatur  w porównaniu z obszarami podmiejskimi. 

Zjawisko to nazywane „miejsk  wysp  ciep a” ilustruje na przyk adzie Warszawy poni szy 

rysunek. 

 

Izotermy redniej rocznej temperatury powietrza w Warszawie dla lat 1961-1980. 

 
 

a) Podaj dwie przyczyny powstawania „miejskiej wyspy ciep a”. 

Np. 

1. Emisja ciep a z budynków ogrzewanych zim  oraz wykorzystywanych  

w miastach rodków transportu. 

2. Silniejsze nagrzewanie si  w ci gu s onecznego dnia betonowych budynków 

i ulic ni  otaczaj cych ich terenów pokrytych ro linno ci . 
 

b) Konsekwencj  „miejskiej wyspy ciep a” oraz emisji zanieczyszcze  powietrza jest 

ukszta towanie si  lokalnego klimatu miasta. 

Skre l w nawiasach okre lenia b dne, aby cechy klimatu miasta by y prawdziwe. 
 

Klimat miasta w porównaniu terenami podmiejskimi odznacza si  cechami: 

- (wy szymi / ni szymi) sumami opadów 

- bryz  miejsk , która wieje (od centrum / ku centrum) miasta. 
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Zadanie 23. (2 pkt) 
Na diagramie zaznaczono procentowy udzia  wyznawców g ównych religii na wiecie. 

 

 

 

 
 

 

chrze cija stwo 
 

islam 
 

hinduizm 
 

pozosta e religie 

 

 

 

 

 

0          20         40         60         80        100  

Udzia  wyznawców g ównych religii  

na wiecie w % 

 

 

Uzupe nij legend  diagramu, wpisuj c w wyznaczone miejsca nazwy religii, które 

dobierz z podanych poni ej. 

 

hinduizm,   islam,   judaizm,   chrze cija stwo 

 

Zadanie 24. (2 pkt)  
Jednym z czynników sprzyjaj cych zaludnianiu obszarów Ziemi jest nadmorskie po o enie. 

Na wiecie ponad po owa ludno ci mieszka w pasie 200 km od wybrze a, który stanowi 

zaledwie 21% powierzchni zamieszka ych kontynentów. 

Uzasadnij, podaj c dwa argumenty, przyczyny du ej koncentracji ludno ci 

na wybrze ach morskich. 

Np. 

1. Wyst powanie sprzyjaj cych rozwojowi rolnictwa yznych gleb w deltach rzek 

uchodz cych do mórz. 

2. Nadmorskie po o enie umo liwia po owy ryb oraz marikultur , które 

zwi kszaj  mo liwo ci wy ywienia ludno ci. 

 

 
Nr zadania 22. 23. 24. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 25. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono ludno  Polski wed ug województw w 2000 r. oraz prognoz  zmian 

liczby ludno ci do roku 2030. 
 

 
 

Przyporz dkuj do podanych w tabelach przyczyn zmian liczby ludno ci po dwa spo ród 

wymienionych województw. 
 

dolno l skie,   podkarpackie,   wi tokrzyskie,   podlaskie,   ma opolskie, 

warmi sko-mazurskie 
 

Województwa o przewidywanym spadku liczby ludno ci 

 

Województwa o przewidywanym wzro cie liczby ludno ci 

Przyczyna zmniejszania si  liczby ludno ci Województwa 

Upadek tradycyjnych ga zi przemys u, 

niedostateczne tempo inwestycji gospodarczych, 

ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji. 

dolno l skie 

wi tokrzyskie 

Przyczyna wzrostu liczby ludno ci Województwa 

Du y na tle kraju przyrost naturalny tradycyjnych 

spo eczno ci wiejskich. 

ma opolskie 

podkarpackie 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
13

Zadanie 26. (2 pkt) 
Wykresy przedstawiaj  struktur  pracuj cych w gospodarce w wybranych czterech 

województwach Polski w 2006 roku. 

Wpisz obok wykresów oznaczonych numerami od 1 do 4 nazwy podanych województw. 

lubelskie,   mazowieckie,   warmi sko-mazurskie,   wielkopolskie 

 

 

Zadanie 27. (2 pkt) 
Przyporz dkuj podanym surowcom mineralnym wybrane obszary ich eksploatacji. 

 

 1. Zag bie Appalaskie, Zag bie Donieckie, Nizina Chi ska 

A. gaz ziemny  

B. ropa naftowa 

2. basen Zatoki Gwinejskiej, basen Jez. Maracaibo, Zatoka 

Meksyka ska 

 

C. w giel kamienny 

 

3. Nadrenia, Zag bie Podmoskiewskie, Sudety 

D. w giel brunatny 

 

4. Ziemia Arnhema w Australii, Masyw Centralny we Francji, 

rejon Jez. Huron i Athabaska 

 

 
5. po udniowy Ural, Pó wysep Jama , szelf Morza Pó nocnego 

u wybrze y Holandii 

 

 

A. 5         B. 2        C. 1        D. 3 
 

Nr zadania 25. 26. 27. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    

0 20 40 60 80 100

Pracuj cy w % ogó em

rolnictwo, owiectwo i le nictwo, rybo ówstwo, rybactwo przemys  i budownictwo us ugi 

 

 

1. warmi sko-

mazurskie 

2. wielkopolskie 

3. mazowieckie 

4. lubelskie 

Polska 
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Zadanie 28. (2 pkt) 

Mapa przedstawia rozmieszczenie g ównych jednostek tektonicznych Polski. 

 

 

 
 

 

a) Uzupe nij tabel , wpisuj c obok ka dego z podanych surowców nazw  jednostki 

tektonicznej, na obszarze której dany surowiec jest eksploatowany. Nazwy jednostek 

dobierz z podanych. 

 

niecka brze na,   zapadlisko przedkarpackie,   monoklina przedsudecka, 

zapadlisko l sko-krakowskie 

 

b) Podaj numery, którymi jednostki te oznaczono na mapie.  

 

Surowiec mineralny Nazwa jednostki tektonicznej 
Numer jednostki  

na mapie 

Rudy miedzi monoklina przedsudecka 13 

Siarka zapadlisko przedkarpackie 16 
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Zadanie 29. (2 pkt) 

Tabela przedstawia cechy rolnictwa wybranych krajów wiata w latach 2002-2004. 

 

 

a) Na podstawie tabeli podaj przyk ad kraju, który prowadzi ekstensywn  gospodark  

roln .  

 

Kraj: Australia (lub Kanada) 

 

 

b) Przedstaw dwa argumenty potwierdzaj ce ekstensywny typ rolnictwa w wybranym 

przez Ciebie kraju. 

 

Argumenty: 

Np. 

1. Ekstensywny typ rolnictwa potwierdza du a powierzchnia u ytków rolnych 

przypadaj ca na 1 mieszka ca. 

2. Uzyskiwane w rolnictwie ekstensywnym plony pszenicy s  niskie – tu wynosz  

poni ej redniej warto ci plonów na wiecie. 

 

 
Nr zadania 28. 29.

Maks. liczba pkt 2 2 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   

Kraj 

Powierzchnia 

u ytków 

rolnych  

w ha  

na  

1 mieszka ca  

Ludno  

aktywna 

zawodowo  

w rolnictwie 

w % ogó u 

ludno ci 

Zu ycie 

nawozów 

sztucznych  

w kg na 1 ha 

u ytków 

rolnych 

Plony  

pszenicy 

w dt/ha 

Grunty orne 

na  

1 ci gnik  

w ha 

Australia 22,7 2,2 4,0 17,0 153 

Chiny 0,43 38,6 66,5 42,0 154 

Dania 0,50 1,7 161,2 71,4 18,5 

Kanada 2,18 1,1 37,7 26,2 62,3 

Niemcy 0,21 1,0 162,7 81,7 12,5 

wiat 0,81 21,1 28,2 29,4  52,6 
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Zadanie 30. (2 pkt) 

Diagram ilustruje struktur  zasiewów zbó  na wiecie w latach 1998-2000. 

 

 
 

 
 

Uzupe nij diagram, wpisuj c w wyznaczonych miejscach nazwy podanych zbó . 

j czmie ,   pszenica,   ry ,   yto 
 

Zadanie 31. (2 pkt) 
Wymie  dwie bariery, na jakie napotyka rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 

oraz dwie korzy ci, wynikaj ce z rozwoju tego typu rolnictwa. 

Bariery: 

Np. 

1. Zanieczyszczenie rodowiska uniemo liwia produkcj  ekologicznej ywno ci 

na wielu obszarach. 

2. Niedostateczne wykszta cenie rolników i brak wiedzy o ekologicznej produkcji 

w rolnictwie. 
Korzy ci:  

Np. 

1. Rolnictwo ekologiczne zapewnia mniejsz  ingerencj  cz owieka w rodowisko 

przyrodnicze, gdy  ogranicza stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych 

rodków ochrony ro lin. 

2. Rolnictwo ekologiczne dostarcza zdrowsz  ywno . 
 

Zadanie 32. (2 pkt) 
Uzupe nij tabel , wpisuj c nazwy portów specjalizuj cych si  w prze adunkach 

wymienionych w tabeli towarów. 

A. Ustka   B. Gda sk-Port Pó nocny   C. Gdynia   D. Szczecin- winouj cie  

Specjalizacja portów  Port 

w giel kamienny, ropa naftowa Gda sk-Port Pó nocny 

w giel kamienny, rudy metali, surowce chemiczne, zbo a Szczecin- winouj cie 

drobnica, zbo a, drewno Gdynia 

   Sorgo 6% 

  33% pszenica 

pozosta e 

Kukurydza 21% 

 8% j czmie  

              Owies 2% 

       Proso 5% 

  1% yto 

  23% ry  
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Zadanie 33. (2 pkt) 
Organizacje pozarz dowe s  wa nym partnerem rz dów i samorz dów terytorialnych 

w rozwi zywaniu problemów, dotycz cych spraw lokalnych i ogólno wiatowych. 
 

a) Podaj cech  organizacji pozarz dowych, która odró nia ich dzia alno  od innych 

organizacji funkcjonuj cych na wiecie. 

Np. 

Dzia alno  na rzecz spo ecze stwa, nie dla zysku, cz sto oparta na pracy 

wolontariuszy. 
 

b) Podaj dwie nazwy organizacji pozarz dowych, wybieraj c je spo ród podanych 

poni ej. 
 

ONZ,   Czerwony Krzy ,   FAO,   Greenpeace,   Grupa Wyszehradzka 
 

Czerwony Krzy , Greenpeace 
 

Zadanie 34. (2 pkt) 
Na mapie zaznaczono obszary wybranych wspó czesnych konfliktów zbrojnych i sporów 

terytorialnych. 

 
Uzupe nij poni sz  tabel , podaj c nazwy pa stw, stanowi cych strony konfliktów 

zbrojnych lub sporów terytorialnych oraz litery, którymi oznaczono na mapie obszary 

ich wyst powania. 

 

Obszar konfliktu  

lub sporu 

Nazwy krajów stanowi cych strony 

konfliktów lub sporów 

Litera  

na mapie 

Kaszmir Indie / Pakistan B 

Kuryle Rosja / Japonia A 

 

Nr zadania 30. 31. 32. 33. 34. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 35. (2 pkt) 
W latach 1960-1970 w miejscowo ci Asuan wybudowano na Nilu pot n  tam  o wysoko ci 

111 metrów, która spi trza w powsta ym zbiorniku retencyjnym 160 mld m
3
 wody. 

Inwestycja sta a si  du  pomoc  dla regionu, ale spowodowa a tak e negatywne skutki 

zarówno przyrodnicze, jak i gospodarcze, które wyst pi y poni ej tamy w dolinie dolnego 

Nilu oraz powy ej tamy, na po udnie od Asuanu. 
 

 
 

Uzupe nij schemat, wpisuj c w wolne pola numery, którymi oznaczono skutki, jakie 

wyst pi y w dolinie Nilu na obszarach zaznaczonych na mapie literami A i B  

po utworzeniu tamy i sztucznego Zbiornika Nasera. 

1. Wzrost ilo ci akumulowanych aluwiów. 

2. Likwidacja niebezpiecze stwa powodzi. 

3. Konieczno  przesiedlenia ludno ci w zwi zku z now  inwestycj . 

4. Wzrost wilgotno ci powietrza. 

5. Zmniejszenie ilo ci transportowanych aluwiów. 

6. Umo liwienie ca orocznego kontrolowania nawadniania. 

7. Zasolenie gleb. 

 
 

 
Nr zadania 35.

Maks. liczba pkt 2 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt  
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BRUDNOPIS 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl


