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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

ARKUSZ I POZIOM PODSTAWOWY  

 

Nr 

zad. 
Przewidywana odpowied  Punkty Kryterium zaliczenia 

1. a) Szczeliniec Wielki, b) Kar ów, c)Wielkie 

Torfowisko Batorowskie, d) Zbój, e) Czerwona 

Woda, f) Dziczy Grzbiet 

0-3 Za poprawne  

uzupe nienia nazw: 

dwóch obiektów 1 pkt 

trzech i czterech  

obiektów 2 pkt.

pi ciu i sze ciu  

obiektów  3 pkt.

2.  A, C, F 0-3 Za wybór tylko 

prawdziwych zda  3 pkt.

3. Przyk ady charakterystycznych elementów 

rze by: 

- Szczytowe partie gór tworz  p askie  

   powierzchnie (st d nazwa Góry Sto owe). 

- Góry wznosz  si  ponad otaczaj cy je teren 

   Kotliny K odzkiej tworz c wyra nie 

  zarysowane kraw dzie. 

- Stoki gór s  strome i erozyjnie porozcinane. 

- Na wierzchowinach znajduj  si  liczne grupy 

   ska  o bardzo urozmaiconych, fantastycznych  

   kszta tach. 

- Ska y s  bardzo mocno sp kane i zwietrza e,  

   i tworz  bloki, po o one jeden na drugim.  

0-3 Za podanie: 

jednego elementu 1 pkt 

dwóch elementów 2 pkt.

trzech elementów 3 pkt.

4. Obliczenia 

1 cm       50 000 cm 

1 cm       500 m  

1 cm       0,5 km
 

1 cm
2  

=
 
(0,5 km)

2
  

1 cm
2   

-  0,25 km
2
 

x         -  48 km
2
 

x = 1 cm
2
 x 48 km

2
 / : 0,25 km

2
 

x = 192 cm
2
 

Odpowied : Powierzchnia Parku Narodowego 

Gór sto owych na mapie w skali 1 : 50 000 

wynosi 192 cm
2
.  

0-3 Za zamian  skali  

liczbowej  

na mianowan  1 pkt 

Za obliczenie  

powierzchni 1 pkt 

Za sformu owanie 

odpowiedzi 1 pkt 

5. Obliczenie ró nicy wysoko ci  

710 m n. p. m. – 560 m n. p. m. = 150 m 

Odpowied : Ró nica wysoko ci wynosi 150 m. 

0-2 Za poprawne obliczenie 

ró nicy wysoko ci 1 pkt

Za sformu owanie 

odpowiedzi 1 pkt 

6. Przyczyny turystycznej atrakcyjno ci: 

- droga ta nale y do najbardziej atrakcyjnych,   

   gdy  biegnie po stokach,  

- droga przecina wierzchowin  oraz prowadzi 

   w ród ska  o ró nych kszta tach, 

- niektóre jej odcinki tworz  serpentyny, 

- przy drodze znajduj  si  parkingi i miejsca   

0-3 

 

Za podanie: 

jednej przyczyny 1 pkt 

dwóch przyczyn 2 pkt.

trzech przyczyn 3 pkt.  

   

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 2

   postoju, sk d mo na podziwia  krajobraz gór  

   i wyrusza  na piesze wycieczki. 

7. Przyk ad propozycji wycieczki: 

Od parkingu przy Szosie Stu Zakr tów 

(skrzy owanie czerwonego i niebieskiego 

szlaku) niebieskim, a nast pnie zielonym 

szlakiem w kierunku Skalnych Grzybów  

i zej cie niebieskim szlakiem do Wambierzyc 

Górnych.    

Przyk ad uzasadnienia: 

- Jest to bardzo widokowy i atrakcyjny szlak,  

   który prowadzi przede wszystkim wzd u  

   pó nocno-wschodniej kraw dzi wierzchowiny,

   w ród licznych form skalnych.  

- Bardzo ciekawe kszta ty ska .  

- Pokonuj c t  tras  mo na obserwowa  skutki  

   wietrzenia fizycznego. 

- W drówka zaproponowanymi szlakami  

   to tak e mo liwo  poznania szaty ro linnej  

   Gór Sto owych. 

0-4 Za podanie  

propozycji wycieczki  1 pkt 

 

 

 

Za uzasadnienie  

z podaniem:  

jednego argumentu  1 pkt 

dwóch argumentów 2 pkt.

trzech argumentów 3 pkt.

 

8. Przyk ad argumentów oceniaj cych: 

- Wytyczanie cie ek dydaktycznych  

   i spacerowych na terenach chronionych jest  

   bardzo pozytywnym zjawiskiem, wa nym  

   z punktu widzenia ró norodno ci ofert  

   dla turystów oraz kszta towania postaw    

   proekologicznych. 

- Zró nicowanie form sp dzania wolnego czasu.

- Mo liwo  poznania genezy urozmaiconej  

   rze by tych gór. 

- Poznanie wiata ro lin i zwierz t. 

- Mo liwo  przeprowadzania lekcji  

  (np.: biologii, geografii)w terenie. 

- Poznawanie i stosowanie zasad zachowania  

   na terenach chronionych. 

0-5 Za ka dy argument 

wykorzystany  

do uzasadnienia  

oceny                         1 pkt 

W sumie 5 pkt.

 

  

9. Przyk ad zagro e : 

Eksploatacja ska  w pobli u Parku Narodowego 

Gór Sto owych mo e spowodowa : 

- rozpad bardzo sp kanych w wyniku wietrzenia

  fizycznego form skalnych,  

- powstawanie obrywów i osuwisk materia u 

  skalnego, 

- wyst powanie nadmiernego ha asu. 

0-1 Za podanie 

zagro e   1 pkt 

  

  

 

10. Przyk ad uzasadnienia: 

O atrakcyjno ci Radkowa decyduje po o enie  

w bliskim s siedztwie parku narodowego,  

oko o 3 km na pó noc od jego granic.  

Do miejscowo ci dochodz  tak e niektóre szlaki 

turystyczne i prowadz  przez ni  szlaki 

rowerowe. Dlatego jest dobr  baz  wypadow   

0-4 Za uzasadnienie 

z podaniem: 

jednej przyczyny 1 pkt 

dwóch przyczyn 2 pkt.

trzech przyczyn 3 pkt.

czterech przyczyn 4 pkt.
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do odbywania pieszych i rowerowych wypraw 

w góry i po terenie je otaczaj cym. Tury ci, 

którzy zatrzymaj  si  w Radkowie mog  tak e 

skorzysta  z k pieliska nad Zalewem 

Radkowskim oraz ze cie ek spacerowych.  

O atrakcyjno ci tej miejscowo ci decyduje  

te  jej po o enie blisko granicy z Czechami.  

11. Przyk ad propozycji zmian: 

Poniewa  odcinki dróg: Praskiego Traktu  

i Kr gielnego Traktu prowadz  przez park 

narodowy, dlatego nale a oby wprowadzi  

nast puj ce zmiany: 

- do minimum ograniczy  ruch ko owy  

   (niezb dne s u by), 

- wytyczy  szlaki rowerowe (z mo liwo ci  

   wypo yczania rowerów); 

- ze wzgl du na szczególne walory  

   przyrodnicze tych gór, poprowadzi  szlaki  

   dydaktyczne, wykorzystywane np. w ramach  

   „zielonych szkó ”, praktyk studenckich, 

- utworzy  cie ki spacerowe. 

0-3 

 

Za propozycj  : 

jednej zmiany 1 pkt 

dwóch zmian  2 pkt.

trzech zmian   3 pkt.

  

12. Przyk ady wp ywu nast pstwa dnia i nocy: 

- zró nicowanie przebiegu sk adników pogody, 

- ró na intensywno  wietrzenia fizycznego, 

- ró na intensywno  topnienia lodowców, 

- zmienna intensywno  procesów oddychania  

   i fotosyntezy. 

0-2 Za podanie: 

dwóch nast pstw 1 pkt 

trzech nast pstw 2 pkt.

 

  

 

13. 

Przyk ad opisu: 

Po udniowe obszary Europy s  pod wp ywem 

wy u znad Azorów, a pozosta a cz  

kontynentu jest w zasi gu ni u z wyra nie 

zarysowanymi frontami atmosferycznymi, które 

przemieszczaj  si  z zachodu na wschód. 

Frontom atmosferycznym towarzysz  obfite 

opady deszczu lub deszczu ze niegiem. Nap yw 

polarnomorskich mas powietrza powoduje 

wzrost temperatury powy ej 0
0 

C i odwil . 

Mi dzy po udniow  i pó nocn  cz ci  Europy 

wyst puj  du e ró nice ci nienia 

atmosferycznego. Powoduj  one wianie wiatrów 

o du ej pr dko ci.  

0-3 Za uj cie w opisie: 

jednego elementu 1 pkt 

dwóch elementów 2 pkt.

trzech elementów 3 pkt.

  

  

14. A, D, F 0-3 

 

Za wybór tylko 

prawdziwych zda  

po jednym punkcie.  

W sumie  3 pkt.

15. Przyk ad wyja nienia: 

Warunki klimatyczne na obszarze wyst powania 

tajgi nie sprzyjaj  bujnemu rozwojowi 

ro linno ci, poniewa  lato jest krótkie, a zima 

d uga i ostra. Przez sze  miesi cy panuj  

0-2 

 

Za wyja nienie 

zale no ci, podaj c: 

jeden przyk ad  1 pkt

dwa przyk ady  2 pkt.
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ujemne temperatury powietrza. Amplituda 

roczna temperatury wynosi 36,6
0 
C. Okres 

wegetacji jest krótki.  

Gleba jest uboga w próchnic , poniewa  zasila 

j  przede wszystkim ció ka z drzew iglastych. 

Ponadto w ch odnym klimacie jej rozk ad 

nast puje bardzo powoli.  

16. Przyk ad konsekwencji: 

- mier  wielu tysi cy ludzi, 

- zalanie osiedli przez lawiny b otne, 

- zmycie przez powodzie i lawiny gleby, 

- zniszczenie pól uprawnych i upraw, 

- zmiany rze by terenu, 

- zmiany w psychice, wywo ane  

   nieprzewidywaln  gwa towno ci  zjawisk  

   przyrody. 

0-4 

 

Za podanie konsekwencji: 

jednej 1 pkt 

dwóch 2 pkt.

trzech 3 pkt.

czterech  4 pkt.

 

 

  

17. a) Przyk ad cech rolnictwa plantacyjnego: 

- wysoki stopie  mechanizacji, 

- systematyczne stosowanie nawodnienia,  

   nawo enia i rodków ochrony ro lin, 

- rolnictwo nowoczesne, wysokotowarowe, 

- uprawa jednego, najwy ej dwóch gatunków 

   ro lin. 

b) Przyk ad oceny wp ywu na rodowisko: 

   rolnictwo plantacyjne ze wzgl du  

   na charakter produkcji – towarowo   

   i monokultur , nie wp ywa korzystnie  

   na rodowisko przyrodnicze, poniewa   

   pozbawia gleb  sk adników od ywczych  

   oraz przyspiesza jej erozj , powoduj c  

   powstawanie nieu ytków rolniczych.  

0-4 

 

Za podanie: 

jednej cechy  1 pkt 

dwóch cech  2 pkt.

trzech cech 3 pkt.

 

 

 

Za ocen  wp ywu  

na rodowisko  1 pkt 

 

18. Przyk ady przyczyn: 

Kwa ne opady powstaj  w wyniku emisji  

do atmosfery zwi zków w gla, siarki i azotu. 

Emitowanie tych zwi zków nast puje  

w wyniku:  

- spalania paliw kopalnych w zak adach 

   przemys owych np. elektrociep owniach, 

   hutach, 

- procesu produkcji w zak adach chemicznych, 

- korzystania z paliw kopalnych przy 

   ogrzewaniu gospodarstw indywidualnych, 

- eksploatacji samochodów.  

Przyk ady konsekwencji: 

- obni anie odporno ci drzew i obumieranie 

   lasów, 

- ods anianie gleby i jej degradacja, 

- zakwaszanie gleby i wód, 

- pogarszanie warunków ycia organizmów 

   wodnych. 

0-4 

 

Za podanie: 

jednej przyczyny  1 pkt 

dwóch przyczyn  2 pkt.

   

Za podanie: 

jednej konsekwencji  1 pkt 

dwóch 

konsekwencji  2 pkt.

 

 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 5

 

19. Przyk ady ró nic: 

- W roku 1900 w wykorzystaniu surowców  

   do produkcji energii elektrycznej dominowa o 

   wykorzystanie w gla i surowców ro linnych  

   (drewna). W roku 2000 ich udzia  w produkcji 

   energii elektrycznej znacznie zmniejszy  si . 

   Przy czym ten spadek wykorzystania dotyczy  

   w wi kszym stopniu surowców ro linnych  

   ni  w gla. 

- W 1900 roku wykorzystanie ropy naftowej  

   by o niewielkie, natomiast w 2000 roku by   

   to jeden z g ównych surowców.  

- Podobne ró nice w wykorzystaniu dotycz    

   gazu ziemnego, którego znaczenie   

   systematycznie ro nie. 

- Na pocz tku naszego wieku odnawialne ród a

   energii mia y niewielkie znaczenie, natomiast 

   w 2000 roku by o ono znacznie wi ksze, cho  

   nie tak du e, jak ropy naftowej i gazu. 

- Wykorzystanie energii j drowej do produkcji   

   energii elektrycznej tylko w pocz tkowym   

   okresie jej pojawienia si  w ród innych róde  

   energii by o niewielkie. W roku 2000,  

   jak i przez ostatnie 20 lat wykazywa o 

   tendencj  wzrostow . 

0-4 

 

Za podanie: 

jednej ró nicy 1 pkt 

dwóch ró nic 2 pkt.

trzech ró nic  3 pkt.

czterech ró nic  4 pkt.

20.  

 
 

                                                               

0-4 Za poprawne wpisanie: 

dwóch liter   1 pkt 

trzech i czterech liter  2 pkt.

pi ciu i sze ciu liter  3 pkt.

siedmiu liter  4 pkt.

  

 

 

 

21.  

Oznaczenie  

na mapie 
Obszar 

Przyporz dko-

wanie 

A 
Pó wysep 

Kamczatka 
subekumena 

B 
Grenlandia  

(cz  po udniowa) 
subekumena 

C 
Pó wysep 

Azji Mniejszej 
ekumena 

D 
Wielka Pustynia 

Piaszczysta 
anekumena 

E 
Nizina  

Atlantycka 
ekumena 

F 
Wy . Brazylijska 

(cz  pd-wsch.) 
ekumena 

 

0-4 

 

Za poprawne 

przyporz dkowanie: 

dwóch okre le   1 pkt  

trzech okre le   2 pkt.

czterech okre le   3 pkt.

pi ciu okre le   4 pkt.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

E 

B 

A 

D 

F 

GI C 
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22. Przyk ad uzasadnienia: 

- Europa po o ona jest w strefie klimatu 

   umiarkowanego i podzwrotnikowego.   

   Warunki klimatyczne w tych strefach  

   sprzyjaj  dzia alno ci gospodarczej  

   cz owieka. 

- Na kontynencie przewa aj  niziny, co sprzyja 

   np.: budowie dróg, sieci osadniczej, spójno ci 

   hydrograficznej rzek. 

- Krainy geograficzne u o one s   

   równole nikowo, przez co np. nie stanow   

   barier dla wilgotnych mas powierza znad 

   Atlantyku. 

- Linia brzegowa kontynentu jest urozmaicona  

   i umo liwia budow  portów. 

- Na kontynencie dzi ki zró nicowanej budowie 

   geologicznej, wyst puj  liczne bogactwa  

   naturalne. 

0-4 

 

Za uzasadnienie  

z wykorzystaniem : 

jednego argumentu     1 pkt 

dwóch argumentów  2 pkt.

trzech argumentów     3 pkt.

czterech argumentów 4 pkt.

23. Przyk ady podobie stw: 

- Wspó czynnik dzietno ci dla Polski, Niemiec  

   i Japonii jest zbli ony, szczególnie 

   w ostatnim dziesi cioleciu. 

- Wspó czynnik dzietno ci dla tych pa stw  

   nie podlega  zbyt gwa townym zmianom. 

- Wielko  wspó czynnika dzietno ci dla Chin  

   od ponad dwudziestu lat jest podobna  

   do wspó czynników dla Polski, Niemiec  

   i Japonii. 

Przyk ady ró nic: 

- Wspó czynnik dzietno ci dla Indii wykazuje 

   wi ksze zmiany ni  wspó czynnik dla Nigru. 

- Wspó czynnik dzietno ci dla Chin do 1980 

   roku gwa townie spada  w przeciwie stwie  

   do tego wspó czynnika dla Nigru, który   

   wzrasta  lub utrzymywa  si  na jednym   

   poziomie. 

- Wspó czynnik dzietno ci dla Polski, Niemiec  

   i Japonii jest znacznie ni szy ni    

   wspó czynnik dzietno ci dla Nigru i Indii. 

0-4 

 

Za podanie: 

jednego  

podobie stwa 1 pkt 

dwóch podobie stw 2 pkt.

 

Za podanie: 

jednej ró nicy 1 pkt 

dwóch ró nic 2 pkt.

24. Przyk ady konsekwencji: 

- niski przyrost naturalny, 

- brak zapewnienia prostej zast powalno ci   

   pokole , 

- starzenie si  spo ecze stwa, 

- niekorzystna proporcja populacji w wieku  

   produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

Przyk ad oceny z uzasadnieniem: 

Mo liwo ci wzrostu wspó czynnika dzietno ci 

s  zale ne, z jednej strony, od polityki pa stwa, 

0-4 Za podanie: 

jednej konsekwencji 1 pkt 

dwóch konsekwencji 2 pkt.

trzech konsekwencji 3 pkt.

Za ocen  z uzasadnieniem     

 1 pkt 
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które mo e stworzy  system wspierania rodzin, 

z drugiej strony, od zmian mentalnych, 

umo liwiaj cych skupianie si  nie tylko  

na pracy zawodowej, ale tak e na rodzinie.  

25. Obliczanie salda migracji: 

331-224,8 = 106,4 

241,4-238,6 = 2,8 

0-1 Za wykonanie 

prawid owych oblicze  

 1 pkt 

26.  Przyk ady przyczyn: 

- zmiana sytuacji ekonomicznej kraju,  

   wynikaj ca z transformacji gospodarki, 

- zamykanie zak adów przemys owych, 

- odp yw ludno ci miejskiej na obszary   

   podmiejskie.  

0-2 

 

Za wyja nienie  

z podaniem: 

jednej przyczyny 1 pkt 

dwóch przyczyn 2 pkt.

 

27. Przyk ady problemów: 

- niekontrolowany rozwój miast pod wzgl dem 

   liczby ludno ci i powierzchni, 

- rozwój slumsów, 

- niski standard ycia, przejawiaj cy si  mi dzy 

   innymi w braku zapewnienia podstawowych  

   potrzeb np. wody, 

- brak pracy, 

- wzrost przest pczo ci. 

Przyk ad oceny z uzasadnieniem: 

Rozwi zanie problemów zwi zanych  

z eksplozj  miast w wymienionych regionach 

wiata jest bardzo trudne i najcz ciej 

niemo liwe. Dzieje si  tak dlatego, e zjawisko 

eksplozji miast nie wynika z rozwoju 

gospodarczego danego kraju, a jest 

spowodowane przeludnieniem wsi i brakiem 

pracy lub niewielk  liczb  miast (niekiedy jest 

to tylko jedno miasto), w których nie ma 

mo liwo ci poprawy warunków ycia. 

0-4 Za sformu owanie:  

jednego problemu 1 pkt 

dwóch problemów 2 pkt.

trzech problemów 3 pkt.

Za ocen   

z uzasadnieniem  1 pkt 

28. Przyk ady dodatnich zmian: 

- wzrost zatrudnienia w us ugach, 

- wzrost komfortu zamieszkania, 

- rewitalizacja obiektów poprzemys owych. 

Przyk ady ujemnych zmian: 

- spadek wielko ci eksportu na rynki wschodnie 

   (do krajów powsta ych po upadku ZSRR),  

- utrata pracy przez pracowników zatrudnionych

   w zak adach w ókienniczych, 

- niewielki wzrost nowych miejsc pracy. 

0-4 Za podanie: 

jednej dodatniej  

zmiany 1 pkt 

dwóch dodatnich  

zmian 2 pkt.

Za podanie:  

jednej ujemnej  

zmiany 1 pkt 

dwóch ujemnych  

zmian 2 pkt.

W sumie  4 pkt.  
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29.  

  
 

 

0-3 Za poprawne wpisanie  

na map  konturow : 

dwóch zamachów 1 pkt 

trzech i czterech  2 pkt.

pi ciu i sze ciu  3 pkt.

  

30.  

I II III IV V 

D A E B C  

0-3 

 

Za poprawne 

przyporz dkowanie: 

dwóch wydarze   1 pkt 

trzech wydarze   2 pkt.

czterech wydarze   3 pkt.

31. Przyk ady wykorzystania: 

PHARE 

- restrukturyzacja rolnictwa, 

- zmiany systemu o wiaty,  

- budowa dróg, autostrad,  

- wspó praca przygraniczna, w ramach   

  euroregionów, 

- dofinansowania do inwestycji, 

- przeciwdzia anie bezrobociu. 

SAPARD 

- modernizacja gospodarki rolnej, 

- rozwój obszarów wiejskich, 

- rozwój infrastruktury i us ug na obszarch 

   wiejskich. 

0-3 Za podanie po jednym 

dwóch przyk adzie  

dla ka dego  

z wymienionych 

programów   1 pkt 

Za podanie po dwa 

przyk ady  

dla ka dego  

z wymienionych 

programów  2 pkt.

Za podanie trzech 

przyk adów dla ka dego  

z wymienionych 

programów   3 pkt.

 

 

B 
A E

C

F D
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