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Zadanie 1. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

III etap edukacyjny  

I. Korzystanie z ró nych róde  informacji 

geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje i opisuje cechy 

rodowiska przyrodniczego […] 

i spo eczno-gospodarczego […]  

na podstawie mapy topograficznej […] 

III etap edukacyjny 

1.8) Zdaj cy analizuje i interpretuje tre ci 

map […] turystycznych; 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Rze ba terenu 

Pole A4  

Wyst puj  niewielkie deniwelacje terenu. 

Pole D3 

Wyst puje g boko wci ta dolina rzeczna. 
 

Pokrycie terenu  

Pole A4  

Wyst puj  pola uprawne. 

Pole D3  

Wi kszo  obszaru porastaj  lasy. 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie poprawnych cech rze by terenu i pokrycia terenu 

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

Zadanie 2. (0–1) 
 

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: 

– rzeka Grabianka ma kr ty bieg, a rzeka Elbl g ma bieg prawie prosty 

– Grabianka ma wi kszy spadek 

– Grabianka p ynie w w skiej dolinie, a dolina rzeki Elbl g jest szeroka i p aska 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie trzech poprawnych ró nicuj cych cech 

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

Zadanie 3. (0–2) 

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 

[…] 

po
br

an
o 

z 
w

w
w

.s
ql

m
ed

ia
.p

l



Strona 3 z 18

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Korzy ci: 

– nowe miejsca pracy (zatrudnienie ludno ci do budowy i obs ugi utworzonego kana u) 

– wzrost znaczenia portu w Elbl gu wynikaj cy z jego wi kszej dost pno ci transportowej 
 

Negatywne skutki: 

– naruszenie równowagi ekosystemu Zalewu Wi lanego i Mierzei Wi lanej 

– mog  powsta  utrudnienia dla transportu l dowego na mierzei 
 

Schemat punktowania 

2 pkt – za podanie poprawnych dwóch korzy ci i dwóch negatywnych skutków 

1 pkt – za podanie poprawnej korzy ci i negatywnego skutku 

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

Zadanie 4. (0–1) 
 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

III etap edukacyjny 

I. Korzystanie z ró nych róde  informacji 

geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje i opisuje cechy 

rodowiska przyrodniczego […]  

na podstawie map: topograficznej […] 

III etap edukacyjny 

1.4) Zdaj cy identyfikuje po o enie  

i charakteryzuje odpowiadaj ce sobie 

obiekty geograficzne na fotografiach […] 
 

Poprawna odpowied : 

1. Pogrodzie 

2. Raczki Elbl skie (Raczki) 
 

Schemat punktowania 

1 pkt – za podanie poprawnych nazw dwóch miejscowo ci 

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

Zadanie 5. (0–1) 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

1.2) Zdaj cy oblicza odleg o  w terenie 

[…] na podstawie map wykonanych 

w ró nych skalach;  
 

Przyk ad poprawnego rozwi zania: 

1 : 120 000 

1 cm  1,2 km 

Odleg o  na mapie: 6,8 cm 

6,8 cm  8,16 km 

1 Mm = 1,852 km  

x Mm = 8,16 km 
 
 

8,16 km x 1 Mm 
= 4,4 Mm 

1,852 km 

 

(Uznawany jest wynik na podstawie pomiaru odleg o ci na mapie +/– 2 mm)
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Schemat punktowania 

1 pkt – za poprawne obliczenie d ugo ci trasy i poprawny wynik  

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

 

Zadanie 6. (0–1) 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie […] wzajemnych powi za  

i zale no ci w systemie cz owiek-przyroda-

gospodarka […] 

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: 

– linia kolejowa poprowadzona krótsz  tras  wymaga aby nak adów finansowych na pokonanie 

du ych deniwelacji terenu i budow  wysokiego mostu nad rzek  

– zaistnia aby konieczno  wyci cia lasu na ca ej d ugo ci trasy 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za wyja nienie zawieraj ce dwa poprawne argumenty wynikaj ce z interpretacji tre ci 

mapy 

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

 

Zadanie 7. (0–2) 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego, ycia 

i gospodarki cz owieka oraz wzajemnych 

powi za  i zale no ci w systemie cz owiek-

przyroda-gospodarka […] 

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: 

Cechy rodowiska przyrodniczego sprzyjaj ce zagospodarowaniu 

– bardzo ma e deniwelacje terenu  

– wyst powanie yznych gleb (mady) 

Cechy rodowiska przyrodniczego utrudniaj ce zagospodarowanie 

– du a g sto  cieków  

– zagro enie powodziami 

 

Schemat punktowania 

2 pkt – za wymienienie dwóch poprawnych cech sprzyjaj cych zagospodarowaniu i dwóch 

poprawnych cech utrudniaj cych zagospodarowanie regionu 

1 pkt – za wymienienie dwóch, trzech poprawnych cech, w tym sprzyjaj cych i utrudniaj cych 

zagospodarowanie regionu 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 8. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

2.4) Zdaj cy oblicza wysoko  górowania 

S o ca w dowolnym miejscu na Ziemi 

w dniach równonocy […] 

 

Poprawna odpowied : 

B 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 9. (0–1) 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

 

IV etap edukacyjny 

10.1) Zdaj cy opisuje cechy ukszta towania 

powierzchni Polski i okre la jej zwi zek 

z budow  geologiczn  […] 

 

Poprawna odpowied : 

C 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 10. (0–2) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

6.1) Zdaj cy charakteryzuje procesy 

glebotwórcze i omawia cechy g ównych 

rodzajów gleb strefowych […] 

 

Poprawna odpowied : 

 

Forma rze by 
Profil gleby 

A B C D 

Mierzeja X    

Wysoczyzna 

morenowa  
  X  

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za dwie poprawne odpowiedzi 

1 pkt – za jedn  poprawn  odpowied  

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 11. (0–1) 

IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

III. Rozumienie relacji cz owiek-przyroda-

spo ecze stwo w skali globalnej  

i regionalnej. 

IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

3.1) Zdaj cy […] potrafi przewidzie  

przyrodnicze […] skutki zak óce  

równowagi ekologicznej; 

 

Poprawna odpowied : 

Kana y odwadniaj ce – E – D 

Wa y przeciwpowodziowe – C – F – G 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne uzupe nienie schematów 

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

 

Zadanie 12. (0–1) 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

2.2) Zdaj cy charakteryzuje cia a niebieskie 

tworz ce Uk ad S oneczny; 

 

Poprawna odpowied : 

1. Mars 

2. Wenus 

3. Wenus 

 

Schemat punktowania: 
1 pkt – za trzy poprawne odpowiedzi 

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

 

Zadanie 13. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

2.3) Zdaj cy wskazuje konsekwencje 

ruchów Ziemi; 

 

Poprawna odpowied :  

1. obrotowego 

2. dnia polarnego 

 

Schemat punktowania 

1 pkt – za uzupe nienie dwóch zda  poprawnymi okre leniami  

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 14. (0–2) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

2.4) Zdaj cy oblicza wysoko  górowania 

S o ca w dniach […] przesile ; 

 

Przyk ad poprawnego rozwi zania: 

Wzór do wykonania oblicze  

h = 90º -  + 23º27' 

Wysoko  górowania S o ca 22 VI 

h = 90º -  + 23º27' 

h = 90º - 68º12' + 23º27' 

h = 21º48' + 23º27' 

h = 45º15' 

Uznawany jest równie  wynik obliczony na podstawie warto ci deklinacji S o ca: 23º26'; 

23º30'; 23,5º 

 

Schemat punktowania 

2 pkt – za zastosowanie poprawnego wzoru i szeroko ci geograficznej oraz zapisanie oblicze  

i podanie poprawnej odpowiedzi 

1 pkt – za zastosowanie poprawnego wzoru i poprawnej szeroko ci geograficznej 

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

 

Zadanie 15. (0–1) 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

 

IV etap edukacyjny 

2.7) Zdaj cy wyja nia przyczyn  

wyst powania dni i nocy polarnych  

na obszarach podbiegunowych […] 

 

Poprawna odpowied :  

B. 1 
 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 16. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

 

IV etap edukacyjny 

3.5) Zdaj cy rozpoznaje stref  klimatyczn  

i typ klimatu na podstawie rocznego 

przebiegu temperatury powietrza i sum 

opadów; 

 

Poprawna odpowied : 

1. P 

2. F 

3. F 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie trzech poprawnych odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 17. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

 

IV etap edukacyjny 

3.5) Zdaj cy rozpoznaje stref  klimatyczn  

i typ klimatu na podstawie rocznego 

przebiegu temperatury powietrza i sum 

opadów; 

 

Poprawna odpowied : 

Stacja A – 2 

Stacja B – 6 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

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

 

Zadanie 18. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

3.6) Zdaj cy przygotowuje krótkoterminow  

prognoz  pogody na podstawie mapy 

synoptycznej […] 

 

Poprawna odpowied :  

B 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 19. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

3.1) Zdaj cy opisuje przebieg procesów 

pogodowych […] zjawiska im towarzysz ce 

[…] 

 

Poprawna odpowied : 

1. F 

2. P 

3. F 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie trzech poprawnych odpowiedzi 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 20. (0–1) 

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 […] 

 

Poprawna odpowied : 
 

Akwen 

Przyczyna warto ci 

zasolenia  

(wpisz liter ) 

Zatoka Fi ska C 

Ba tyk Po udniowy B 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

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

 

Zadanie 21. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

1.7) Zdaj cy stosuje wybrane metody 

kartograficzne do prezentacji cech 

ilo ciowych i jako ciowych rodowiska 

geograficznego; 
 

Poprawna odpowied : 

A. 2 
 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 
 

Zadanie 22. (0–2) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

 

IV etap edukacyjny 

4.3) Zdaj cy charakteryzuje sie  rzeczn  

[…] na poszczególnych kontynentach;  

3.2) Zdaj cy wskazuje przyczyny 

nierównomiernego rozk adu […] opadów; 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Przyczyn  ró nicy jest wyst powanie obfitych deszczów zenitalnych w rodkowej cz ci 

Afryki z powodu wyst powania na tym obszarze ni u równikowego oraz prawie zupe ny brak 

opadów na obszarze po o onym wzd u  zwrotnika Raka z powodu wyst powania tam sta ego 

wy u atmosferycznego. 
 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za poprawne wyja nienie odwo uj ce si  do ró nicy w ilo ci opadów atmosferycznych 

jako konsekwencji wyst powania ni u równikowego i wy u zwrotnikowego 

1 pkt – za odpowied  odwo uj c  si  tylko do ró nicy w ilo ci opadów atmosferycznych na 

obu obszarach lub za poprawne pe ne wyja nienie odnosz ce si  tylko do jednego z obszarów 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szych kryteriów lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 23. (0–2) 

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 […]  

7.3) Zdaj cy odczytuje na mapach aktualny 

podzia  polityczny. 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 
 

Pa stwo 

(numer 

na mapie) 

Nazwa 

pa stwa 

Opis 

hydrograficzny 

(wpisz liter ) 

1 Namibia B 

2 Czad D 

3 Mozambik C 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za poprawne odpowiedzi w trzech wierszach w tabeli 

1 pkt – za poprawne odpowiedzi w dwóch wierszach w tabeli 

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

 

Zadanie 24. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

IV etap edukacyjny 

5.6) Zdaj cy charakteryzuje zjawiska 

wietrzenia […] chemicznego […] 

 

Poprawna odpowied : 

Wietrzenie chemiczne 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 25. (0–1) 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

IV etap edukacyjny  

5.6) Zdaj cy charakteryzuje zjawiska 

wietrzenia […] chemicznego […] 

 

Poprawna odpowied : 

B 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 26. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

 

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 zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 27. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

 

IV etap edukacyjny 

1.3) Zdaj cy odczytuje […] cechy 

rodowiska przyrodniczego […]  

na podstawie map […] tematycznej; 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi:  

Obszary s  po o one  

– na obrze ach pusty  i pó pusty  

– w klimatach suchych (kontynentalnych) 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych cech 

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

 

Zadanie 28. (0–1) 

IV etap edukacyjny  

I. Dostrzeganie […] wzajemnych powi za   

i zale no ci w systemie cz owiek-przyroda-

gospodarka. 

IV etap edukacyjny  

1.5) Zdaj cy formu uje zale no ci 

przyczynowo-skutkowe […] mi dzy 

wybranymi elementami rodowiska 

przyrodniczego i spo eczno-gospodarczego 

[…] wykorzystuj c mapy tematyczne;

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi:  

– wzrost presji na rodowisko wskutek wzrostu liczby ludno ci i zapotrzebowania na nowe 

tereny do zamieszkania  

– nadmierny wypas zwierz t 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnych dwóch przyczyn 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 29. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego […] 

 

IV etap edukacyjny 

10.1) Zdaj cy opisuje cechy ukszta towania 

powierzchni Polski i okre la jej zwi zek  

z budow  geologiczn  […] 
 

Poprawna odpowied : 

C 
 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 30. (0–2) 

IV etap edukacyjny 

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw. 

IV etap edukacyjny 

8.7) Zdaj cy przedstawia procesy 

urbanizacyjne na wiecie […] 
 

Poprawna odpowied : 

Region Numer linii 

C 2 

A 4 

B 3 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za poprawne uzupe nienie dwóch kolumn tabeli 

1 pkt – za poprawne uzupe nienie jednej kolumny tabeli 

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

Zadanie 31. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw. 

IV etap edukacyjny 

8.7) Zdaj cy przedstawia procesy 

urbanizacyjne na wiecie […] 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Brak miejsc pracy na wsi wymuszaj cy migracje ludno ci do miast.  
 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 
 

Zadanie 32. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw. 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

8.7) Zdaj cy przedstawia procesy 

urbanizacyjne na wiecie […] 
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Poprawna odpowied : 

A. 1 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 33. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw. 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

8.6) Zdaj cy charakteryzuje przyczyny 

i konsekwencje migracji ludno ci w ró nych 

pa stwach; 

 

Poprawna odpowied : 

B. 1 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 34. (0–2) 

IV etap edukacyjny 

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw. 

IV etap edukacyjny 

11.2) Zdaj cy wyja nia zmiany w strukturze 

zatrudnienia ludno ci Polski; 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

1990–1993 

Wprowadzenie w Polsce gospodarki rynkowej, co m.in. wi za o si  z upadkiem wielkich 

pa stwowych zak adów przemys owych i utrat  miejsc pracy. 

 

2004–2007 

Po przyst pieniu Polski do UE mo liwe sta o si  zatrudnienie polskich obywateli w krajach 

unijnych, co doprowadzi o do migracji zarobkowej i zmniejszy o liczb  osób staraj cych si   

o prac  w naszym kraju. 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie po jednym poprawnym argumencie odnosz cym si  do ka dego z dwóch 

przedzia ów czasowych 

1 pkt – za podanie poprawnego argumentu dla jednego przedzia u czasowego 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia podanych kryteriów lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 35. (0–2) 

IV etap edukacyjny 

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw. 

IV etap edukacyjny 

11.2) Zdaj cy wyja nia zmiany w strukturze 

zatrudnienia ludno ci Polski; 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– niedostosowanie posiadanych kwalifikacji do potrzeb rynku 

– ma o ofert na rynku pracy 

– spowolnienie wzrostu gospodarczego 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie trzech poprawnych odpowiedzi 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych odpowiedzi 

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

 

Zadanie 36. (0–2) 

IV etap edukacyjny 

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw. 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

11.1) Zdaj cy charakteryzuje rozwój 

demograficzny Polski w wybranych 

okresach na podstawie danych 

statystycznych […] 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– W grupie ludno ci w wieku przedprodukcyjnym wspó czynniki feminizacji maj  zbli one 

warto ci w miastach i na wsi. 

– Wspó czynnik feminizacji wzrasta w grupie ludno ci w wieku poprodukcyjnym. 

– Na wsi w wi kszo ci grup wiekowych (m odszych i rednich) wyst puje przewaga liczby 

m czyzn nad liczb  kobiet. 

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie trzech poprawnych wniosków 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych wniosków 

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

 

Zadanie 37. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw. 

 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

11.4) Zdaj cy analizuje okresowe zmiany 

salda migracji […] wewn trznych oraz 

wyja nia ich przyczyny; 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Nast pi  odp yw cz ci ludno ci z miast na obszary pozamiejskie ze wzgl du na wzrost 

standardów ycia mieszka ców miast, rozwój komunikacji (w tym transportu 

indywidualnego) przy jednoczesnym zahamowaniu migracji ludno ci ze wsi do miast 

wskutek trudno ci znalezienia pracy w miastach. 
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Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnego wyja nienia 

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

 

Zadanie 38. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

II. Analiza i wyja nianie problemów 

demograficznych spo ecze stw. 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

11.4) Zdaj cy analizuje okresowe zmiany 

salda migracji […] wewn trznych […] 

 

Poprawna odpowied : 

C 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi 

0 pkt – za zaznaczenie b dnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 39. (0–2) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

[…] gospodarki cz owieka […] 

IV etap edukacyjny 

12.2) Zdaj cy wskazuje zmiany strukturalne 

zachodz ce w polskim rolnictwie; 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– Zmniejszy  si  udzia  ma ych gospodarstw, które maj  mniejszy wk ad w produkcj  

towarow  rolnictwa. 

– Wzrós  udzia  gospodarstw najwi kszych, które wykazuj  wy szy stopie  specjalizacji oraz 

wi ksz  wydajno  produkcji.  

 

Schemat punktowania: 

2 pkt – za podanie dwóch poprawnych argumentów  

1 pkt – za podanie jednego poprawnego argumentu  

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

 

Zadanie 40. (0–2) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci dotycz cych 

rodowiska przyrodniczego, ycia 

i gospodarki cz owieka oraz wzajemnych 

powi za  i zale no ci w systemie cz owiek-

przyroda-gospodarka. 

IV etap edukacyjny 

9.2) Zdaj cy wykazuje zale no ci mi dzy 

rodzajami produkcji rolnej a warunkami 

naturalnymi […] oraz charakteryzuje ró ne 

typy rolnictwa na wiecie; 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

A. Mongolia 

Rolnictwo tego kraju jest w najwi kszym stopniu ekstensywne i ukierunkowane na chów 

zwierz t. 

B. Francja 

W tym pa stwie, w przeciwie stwie do pozosta ych, rozwin o si  rolnictwo intensywne.  
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Schemat punktowania: 

2 pkt – za poprawny wybór dwóch pa stw wraz z podaniem poprawnego uzasadnienia dla 

ka dego z pa stw 

1 pkt – za poprawny wybór jednego pa stwa wraz z podaniem poprawnego uzasadnienia  

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

 

Zadanie 41. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

12.3) Zdaj cy wskazuje obszary 

wyst powania […] zasobów naturalnych;  

 

Poprawna odpowied : 

D 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawn  odpowied  

0 pkt – za b dn  odpowied  lub brak odpowiedzi 

 

Zadanie 42. (0–1) 

IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

I. Wykorzystywanie ró nych róde  

informacji do analizy […] wspó czesnych 

problemów […] gospodarczych. 

IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

2.8) Zdaj cy […] dokonuje oceny zjawiska 

uzale nienia produkcji energii na wiecie  

od róde  zaopatrzenia surowców […] 
 

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 brak odpowiedzi 

 

Zadanie 43. (0–1) 

IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

I. Wykorzystywanie ró nych róde  

informacji do analizy […] wspó czesnych 

problemów […] gospodarczych. 

IV etap edukacyjny (zakres podstawowy) 

2.8) Zdaj cy […] dokonuje oceny zjawiska 

uzale nienia produkcji energii na wiecie  

od róde  zaopatrzenia surowców […] 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Polska i W gry maj  niewystarczaj ce zasoby gazu ziemnego w stosunku do popytu, a kraje 

zachodniej Europy w wi kszym stopniu zaspokajaj  potrzeby energetyczne w asnymi 

zasobami gazu. Pozwala to Gazpromowi na ró nicowanie cen w stosunku do odbiorców. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za poprawne wyja nienie odnosz ce si  do Polski i W gier oraz pozosta ych pa stw  

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 44. (0–1) 

IV etap edukacyjny  

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

IV etap edukacyjny 

9.9) Zdaj cy uzasadnia ró nice ilo ciowe  

i jako ciowe produkcji przemys owej 

pa stw na ró nym poziomie rozwoju 

gospodarczego […] 

 

Poprawna odpowied : 

W kolejno ci: 

Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za wpisanie trzech pa stw we w a ciwej kolejno ci 

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

 

Zadanie 45. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

 

IV etap edukacyjny 

12.5) Zdaj cy wskazuje dziedziny produkcji 

przemys owej dynamicznie si  rozwijaj ce; 

12.6) Zdaj cy przedstawia zmiany 

w gospodarce Polski spowodowane jej 

restrukturyzacj  i modernizacj  po 1990 r.; 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

Spad a produkcja wyrobów przemys u tradycyjnego, takiego jak górnictwo w gla i przemys  

lekki, a najwi ksz  dynamik  odnotowano w produkcji wyrobów przemys u nowoczesnego, 

wykorzystuj cego nowe technologie. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnego uzasadnienia 

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

 

Zadanie 46. (0–1) 

Wymagania ogólne Wymagania szczegó owe 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci […] 

dotycz cych gospodarki cz owieka […] 

IV etap edukacyjny 

12.3) Zdaj cy […] analizuje zmiany 

wielko ci eksploatacji zasobów naturalnych; 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi: 

– Zmala  popyt na w giel na rynku krajowym, do czego przyczyni  si  g ównie spadek 

produkcji wielu energoch onnych wyrobów przemys owych. 

– Eksport polskiego w gla kamiennego natrafia na du  konkurencj  na rynkach 

zewn trznych. 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie dwóch poprawnych przyczyn 

0 pkt – za odpowied , która nie spe nia powy szego kryterium lub brak odpowiedzi 
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Zadanie 47. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

I. Dostrzeganie prawid owo ci […] 

dotycz cych gospodarki cz owieka […] 

 

IV etap edukacyjny 

12.6) Zdaj cy przedstawia zmiany  

w gospodarce Polski spowodowane jej 

restrukturyzacj  i modernizacj  po 1990 r.; 

 

Poprawna odpowied : 

Odbiorniki telewizyjne – C 

Srebro – D 

Stal surowa – B 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie trzech poprawnych odpowiedzi 

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

 

Zadanie 48. (0–1) 

IV etap edukacyjny 

IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz 

prezentowanie informacji na podstawie 

ró nych róde  informacji geograficznej. 

 

IV etap edukacyjny 

7.3) Zdaj cy odczytuje na mapach aktualny 

podzia  polityczny. 

9.15) Zdaj cy wyja nia przyczyny i przebieg 

konfliktów zbrojnych w wybranych 

regionach wspó czesnego wiata. 

 

Poprawna odpowied : 

Nazwa pa stwa – Syria 

Numer na mapie – 4 

 

Schemat punktowania: 

1 pkt – za podanie poprawnej nazwy pa stwa i numeru na mapie 

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