
Pobrano ze strony www.sqlmedia.plPobrano ze strony www.sqlmedia.pl

Schemat oceniania arkusza 2 

Nr 

Zad. 
Oczekiwana odpowied  Punkty Kryteria zaliczania 

21 

 

0-3 

Zaznaczy poprawnie dwa ze 

wskazanych elementów ...........1 p. 

trzy elementy ............................2 p. 

cztery elementy ........................3 p. 

22 

Np.:  

Poniewa : 

- o  Ziemi nachylona jest do p aszczyzny 

   orbity pod k tem 66
o
33’ 

 

0-2 

W wyja nieniu ogólnikowo poda 

logiczny argument.....................1 p. 

okre li precyzyjnie ...................2 p. 

23 

1 – Nowy Jork 

2 – Londyn 

3 – Warszawa 

4 – Tokio 

2 
Wpisze poprawnie cztery miasta 

..................................................2 p. 

24 

Np.: 

– szata ro linna (wyst powanie lasów), 

– ska y przepuszczalne, 

– przepuszczalne gleby, 

– ukszta towanie terenu, 

– temperatura poni ej zera (opad w postaci 

niegu, lodowiec), 

– warunki klimatyczne. 

 

0-2 
Wska e dwa elementy ..............1p. 

wska e trzy ...............................2 p 

25 

Np.: 

– sadzenie lasów, 

– terasowanie (tarasowanie) stoków, 

– orka wzd u  poziomic, 

– budowa zbiorników retencyjnych, 

– budowa tam i jazów, 

– pozostawianie nad rzekami strefy 

zalewowej, 

– ro linno  wodna. 

 

0-2 

Zaproponuje dwa rodzaje dzia a  

................................................. 1 p. 

trzy rodzaje dzia a  ................. 2 p. 

 

26 

 

Pieniny – 3 – wapie  lub andezyty 

Wy . Krakowsko–Cz stochowska – 6 – wapie  

Beskidy – 4 – flisz 

Podhale – 2 – flisz 

Tatry – 1 – granit lub upki krystaliczne lub 

wapie  

Zapadlisko Przedkarpackie – 5, – sól 

kamienna, wapie  

0-4 

 

Przyporz dkuje trzy jednostki.... 1 p. 

pi  jednostek ...........................2 p 

Przyporz dkuje ska y do trzech 

jednostek ..................................1 p. 

do pi ciu jednostek ..................2 p. 
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27 

np.: 

Wapie  – ska a powsta a na dnie morza  

z  obumar ych szcz tków (szkieletów i muszli) 

organizmów morskich, lub chemicznego 

wytr cania si  CaCO3, 

Flisz – kompleks ska  morskiego pochodzenia, 

sk adaj cy si  z awic i warstw na przemian 

zlepie ców, piaskowców, upków ilastych  

i margli. Powsta a w morzu z osadzenia 

materia u z niszczonych masywów górskich. 

Granit – ska a powsta a z zastygni cia magmy 

w g bi Ziemi, 

Sól kamienna – ska a powsta a najcz ciej  

z odparowania wody morskiej, 

upki krystaliczne – ska a o wyra nej 

upliwo ci przyleg a do granitu, powsta a  

z przeobra enia innych ska , 

Andezyty – ska a wulkaniczna powsta a  

z zastygni cia lawy. 

0-2 

Wyja ni powstanie dwóch ska  

ogólnikowo np. „sól powsta a z 

wody morskiej”  lub szczegó owo 

jednej ska y...............................1 p. 

wyja ni bardziej szczegó owo 

powstanie dwóch ska  ..............2 p. 

28 

Faza IV; np. wska nik urodze  systematycznie 

maleje; wska nik zgonów stabilizuje si  a w 

ko cowej fazie nawet nieznacznie wzrasta; 

maleje wska nik przyrostu naturalnego; mo e 

doj  do tzw. „no yc demograficznych”; 

liczba urodze  jest mniejsza od liczby zgonów 

i przyrost naturalny przyjmuje warto  ujemn  

0-3 

Wska e faz  IV ........................1 p. 

okre li tylko tendencje lub 

uwzgl dni tylko jeden z 

parametrów (urodzenia, zgony, 

przyrost naturalny) ...................1 p. 

okre li tendencje i tempo wszyst-

kich trzech parametrów ............2 p. 

(je li wska e inn  faz  ni  IV – za 

wskazanie 0 p a charakterystyk  

wskazanej fazy ocenia  wg 

podanych wy ej kryteriów) 

29 
Kraje: Arabia Saudyjska, Kenia, Meksyk; 

przyczyny: b), c) 
0-2 

Wska e wy cznie poprawne trzy 

kraje .........................................1 p. 

dwie przyczyny ........................1 p. 

30 

Np.: – szybki wzrost liczby ludno ci i g sto ci 

zaludnienie;  

– stagnacja lub spadek stopy yciowej; 

– ograniczenie potrzeb do biologicznej egzy-

stencji; cz sto nawet g ód i niedo ywienie; 

– z uwagi na brak rodków spadek popytu na 

produkty przemys owe i us ugi; 

– przeludnienie wsi; 

– niekontrolowana migracja do miast; 

– wzrost bezrobocia; 

– niemo no  zaspokojenia podstawowych 

potrzeb w zakresie: a) o wiaty, b) ochrony 

zdrowia 

0-2 
Poda dwa przyk ady .................1 p. 

trzy przyk ady ..........................2 p. 
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31 
a) – P, b) – P, c) – F, d) – F, 

e) – F, f) – P, g) – F, h) – P. 
0-2 

Zaznaczy poprawnie cztery zdania 

..................................................1 p. 

siedem zda  .............................2 p. 

32 

Np.:  

Cechy intensywnej gospodarki rolnej: 

– bazuje na du ych nak adach (pracy 

i kapita u) 

– w krajach biednych dominuj  nak ady 

pracy nad kapita em, 

– w krajach bogatych dominuj  nak ady 

kapita u nad prac , 

– uzyskuje wysokie efekty (wysokie plony). 

Cechy ekstensywnej gospodarki rolnej: 

– bazuje na ma ych nak adach (pracy 

i kapita u) na jednostk  powierzchni upraw 

lub jednostk  hodowlan , 

– uzyskuje niskie efekty (niskie plony), 

– mo e mie  charakter prymitywny (Afryka 

centralna) lub nowoczesny (Kanada). 

Przyk ady pa stw: 

– rolnictwo intensywne: Francja, Niemcy, 

Wielka Brytania, Dania; 

– rolnictwo ekstensywne: Rosja,  Turcja, 

Australia, Iran; 

0-4 

Dla danego typu gospodarki 

poda: 

trzy cechy .................................1 p. 

trzy kraje ..................................1 p. 

(2 x 2 razem 4 p) 

lub poda po dwie cechy dla 

obydwu typów cznie .............1 p. 

punkty za wskazanie pa stw – 

wy cznie w przypadku podania 

trzech w a ciwych) 

33 

legenda w kolejno ci od góry: w giel 

kamienny i brunatny; ropa naftowa; gaz 

ziemny; paliwa j drowe 

cechy: w giel kamienny i brunatny; – a 

energia j drowa; – d 

gaz ziemny; – c, ropa naftowa; – b 

0-2 

Poprawnie uzupe ni legend  ...1 p. 

przyporz dkuje wszystkie cechy 

                                              ...1 p. 

lub za dwa przyporz dkowania  

w legendzie i dwa w tabeli – 

                                     cznie...1p. 

34 

Np.: 

– Norwegia – elektrownie wodne; 

sprzyjaj ce warunki naturalne, du a ilo  

rzek o du ym spadku 

– Francja – brak dostatecznej ilo ci innych 

surowców energetycznych, 

– elektrownie j drowe; wysoki poziom 

      rozwoju gospodarczego, wysoki poziom 

      technologiczny, kraj bogaty mog cy sobie 

      pozwoli  na kosztowne inwestycje 

– Niemcy – elektrownie cieplne, du e 

zasoby w gla brunatnego i kamiennego, 

0-2 

Poda uzasadnienia dla dwóch 

krajów ......................................1 p. 

dla trzech krajów .....................2 p. 

35 

Np.: 

– geotermalne – ciep o wn trza Ziemi, 

energia wód podziemnych; 

– s oneczne – energia s oneczna 

– wiatrowa – energia wiatru 

0-2 

Prawid owo wype nione dwa 

wiersze w tabeli .......................1 p. 

trzy wiersze ..............................2 p.  
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36 

Jaworzno           6-K 

Be chatów          2-B 

arnowiec          4-H 

Dolna Odra        3-K 

Kozienice           1-K 

Konin                 5-B 

0-2 

Prawid owo wype ni  

trzy wiersze ..............................1 p. 

pi  wierszy .............................2 p. 

37 

Np.: 

– zmniejszenie udzia u w gla kamiennego  

i brunatnego, elektrownie opalane tymi 

surowcami dostarczaj  do atmosfery 

najwi cej zanieczyszcze , s  g ówn  

przyczyn  powstawania kwa nych opadów, 

koszty wydobycia w gla rosn , 

– wykorzystywa  w szerszym zakresie 

niekonwencjonalne ród a energii np. 

geotermalne wody na Podhalu docelowo 

b dzie to ta sze i poprawi czysto  

powietrza w Zakopanem 

– w wi kszym stopniu wykorzystywa  gaz 

ziemny i rop  naftow  jako surowce 

powoduj ce znacznie mniej  

zanieczyszcze  ni  w giel 

0-3 

Za ka d  propozycj  z krótkim 

logicznym uzasadnieniem 

.............................................po 1 p. 

38 

Np. GOP: 

– baza surowcowa  

– baza energetyczna  

– korzy ci aglomeracyjne 

– rynek zbytu 
 

WOP: 

– korzy ci aglomeracji 

– kadra naukowo-techniczna 

– centrum administracyjne 

0-2 

Poda po dwa czynniki dla obydwu 

okr gów ...................................2 p. 

poda po jednym czynniku dla 

ka dego okr gu ........................1 p. 

39 

GOP. Uzasadnienie np.: 

– koszty produkcji tradycyjnego przemys u 

ci kiego s  bardzo wysokie, 

– przestarza e technologie produkcji 

przemys owej, 

– niska efektywno  produkcji stanowi du e 

zagro enie dla rodowiska naturalnego, 

– ma a konkurencyjno  wytwarzanych tam 

towarów, 

– struktura przestarza a, zbyt du y udzia  

górnictwa i przemys u ci kiego, 

– spadek zapotrzebowania na wydobywane 

tam surowce oraz produkty przemys u 

ci kiego. 

0-3 

Wska e GOP ............................1 p. 

uzasadni podaj c dwa argumenty 

..................................................1 p. 

trzy argumenty ........................2 p. 
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40 

1 – k – B 

2 – c – H 

3 – h – A 

4 – e – C 

0-3 

Przyporz dkuje miejsce i zwa nio-

ne strony do: 

jednego opisu ...........................1 p. 

dwóch opisów ..........................2 p. 

trzech opisów ...........................3 p. 

41 

Np.: 

– Etap I – wytwarzanie py ów i gazów 

w procesie produkcji przemys owej, 

transporcie, gospodarstwach domowych 

– Etap II – przemiany chemiczne – czenie 

gazów z wod  zawart  w powietrzu 

– Etap III– depozycja mokra (kwa ne opady) 

0-2 

Zbuduje pe ny model wpisuj c 

ogólnikowe okre lenia .............1 p. 

u yje pe nych okre le  ............2 p. 

42 

Np.: 

– ograniczenie niskiej emisji poprzez 

stopniowe zast powanie w gospodar-

stwach domowych w gla innymi 

surowcami, gazem, olejem opa owym, 

– w transporcie stosowanie paliwa 

bezo owiowego, samochody o wysokiej 

sprawno ci spalania, katalizatory 

– w urz dzeniach przemys owych stosowanie 

filtrów o wysokiej sprawno ci, technologie 

przyjazne rodowisku 

 

0-2 

Zaproponuje dzia ania dla dwóch 

róde  .......................................1 p. 

trzech róde  ............................2 p. 

43 

Np.: 

– atwiejszy dost p do zagranicznych rynków 

zbytu, 

– obni enie kosztów produkcji poprzez 

eliminowanie produkcji materia o- i 

energoch onnej, 

– poprawa stanu rodowiska, 

– rezygnacja z przestarza ych technologii, 

0-2 

Logicznie uzasadni podaj c 

przynajmniej jeden argument 

sformu owany ogólnikowo ......1 p. 

poda ogólnikowo dwa argumenty 

lub jeden  sformu owany pe niej 

..................................................2 p. 

44 

Np.: 

– zwi kszenie nap ywu ywno ci z krajów 

UE 

– wysokie koszty produkcji spowoduj  

zmniejszenie jej op acalno ci i rezygnacj  

z uprawy ziemi 

– brak rodków (pieni dzy) spowoduje, e 

rolnicy nie b d  mogli unowocze ni  

produkcji, aby sprosta  zaostrzonym 

normom jako ci 

 

0-2 

Logicznie uzasadni podaj c 

przynajmniej jeden argument 

sformu owany ogólnikowo ......1 p. 

poda ogólnikowo dwa argumenty 

lub jeden  sformu owany pe niej 

..................................................2 p. 
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45 

Np.: 

– zwi kszy  powierzchni  gospodarstw 

rolnych; trudno ci: przy du ym bezrobociu 

ludno  wiejska niech tnie b dzie 

pozbywa  si  niewielkich pól uprawnych 

gdy  jest to cz sto jedyne ród o 

utrzymania rodziny 

– znacznie zmniejszy  zatrudnienie 

w rolnictwie; trudno ci: przy bardzo 

du ym wska niku bezrobocia i bardzo 

wolno przybywaj cych nowych miejscach 

pracy zw aszcza w o rodkach wiejskich 

znalezienie innego ród a utrzymania przez 

wiele lat b dzie jeszcze bardzo trudne 

– zwi kszy  wydajno  (plony, udój mleka) 

mo na tego dokona  podnosz c 

intensywno  gospodarki lecz wymaga to 

znacznego zwi kszenia nak adów (nawozy, 

rodki ochrony ro lin, maszyny) przy tak 

du ym zubo eniu rolników w chwili 

obecnej jest to prawie niemo liwe 

0-3 

Za ka d  propozycj  z podan  

przynajmniej jedn  trudno ci  ...1 p.  

lub za podanie trzech propozycji 

bez wskazania trudno ci ..........1 p. 
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