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KOD 
ZDAJÑCEGO

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ

przez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
GEOGRAFIA

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pracy: 120 minut

Instrukcja dla zdajàcego

1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zada-
nia 1–26) oraz barwnà map´. Ewentualny brak zg∏oÊ prze-
wodniczàcemu zespo∏u nadzorujàcego 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 wyraênie prze-
kreÊl.

5. Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.
6. Podczas egzaminu mo˝esz korzystaç z o∏ówka i gumki

(wy∏àcznie do rysunków) oraz linijki, lupy oraz kalkula-
tora.

˚yczymy powodzenia!
Za rozwiàzanie

wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç

∏àcznie 50 punktów.

PESEL ZDAJÑCEGO

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

Miejsce na identyfikacj´ szko∏y

GRUDZIE¡
ROK 2007

dysleksja
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Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Do rozwiàzania zadaƒ od 1 do 10 wykorzystaj barwnà map´ Tatrzaƒskiego Parku Narodowe-
go oraz w∏asnà wiedz´.

Zadanie 1. (1 pkt)
Podanà skal´ mapy przedstaw w postaci mianowanej.
Obliczenia:

Skala mianowana: 

Zadanie 2. (1 pkt)
Wypisz nazwy trzech obiektów sportowych, na których sà rozgrywane zawody w skokach nar-
ciarskich:

1. 

2. 

3. 

Zadanie 3. (1 pkt)
ZakreÊl poprawne odpowiedzi:
Aby najszybciej dojÊç ze stacji GOPR w Kuênicach na Prze∏´cz Nosalowà, musisz iÊç szlakami:
a) ˝ó∏tym i czerwonym,
b) ˝ó∏tym i zielonym,
c) niebieskim i zielonym,
d) niebieskim,
e) zielonym.

Zadanie 4. (2 pkt)
Porównaj podane elementy Êrodowiska przyrodniczego w polach D1 i D6.

Zadanie 5. (2 pkt)
Tatry sà pasmem górskim o charakterze alpejskim.
Korzystajàc z fotografii przedstawiajàcej Rysy, podaj trzy
cechy gór tego typu. 

1. 

2. 

3. 

Kryterium porównania Pole

D1 D6

sieç rzeczna liczne strumienie brak sieci rzecznej

szata roÊlinna

rzeêba terenu
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Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Zadanie 6. (2 pkt)
Zakopane jest miastem licznie odwiedzanym przez turystów. 
Wymieƒ trzy negatywne i trzy pozytywne konsekwencje tego faktu dla mieszkaƒców miasta. 
Negatywne:

1. 

2. 

3. 

Pozytywne: 

1. 

2. 

3. 

Zadanie 7. (2 pkt)
Oblicz rzeczywistà d∏ugoÊç kolejki linowej na Nosal.
Obliczenia:

D∏ugoÊç kolejki wynosi 

Zadanie 8. (1 pkt)
W polu E7 zosta∏y odwzorowane jeziora. WÊród ni˝ej podanych typów genetycznych jezior pod-
kreÊl typ genetyczny jezior tatrzaƒskich.
typy jezior: przybrze˝ne, wulkaniczne, starorzecza, polodowcowe, reliktowe, tektoniczne

Zadanie 9. (1 pkt)
Podaj nazwy trzech obiektów turystycznych w Tatrach, które pozwolà turyÊcie poznaç twór-
czoÊç polskich artystów. 

1. 

2. 

3. 

Zadanie 10. (1 pkt)
Uporzàdkuj pi´tra roÊlinne w Tatrach, wpisujàc w legendzie rysunku odpowiednie nazwy wy-
brane spoÊród podanych. 
pi´tra roÊlinne: hale, pogórze, kosodrzewina, turnie, regiel górny, regiel dolny

Rysy 
24992700

2300

1900

1500

1100

700
 

300

m n.p.m.
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Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Zadanie 11. (2 pkt)
Podpisz schematy przedstawiajàce powstawanie dwóch zjawisk astronomicznych. 
a)

b)

Zadanie 12. (1 pkt)
SpoÊród ni˝ej podanych ska∏ wykreÊl te, które nie nale˝à do grupy ska∏ magmowych.
ska∏y: wapieƒ, gnejs, granit, marmur, piasek, bazalt, w´giel kamienny

Zadanie 13. (2 pkt)
Na podstawie za∏àczonych rycin odpowiedz na pytania.
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Granice p∏yt litosfery

przypuszczalne granice p∏ytstrefa subdukcji

kierunek ruchu p∏yt pr´koÊç przesuwania si∏ płyt w cm/rok 5

strefa spreadingu uskoki transformacyjne

 2000 km0
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Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

a) Sformu∏uj wniosek dotyczàcy rozmieszczenia obszarów sejsmicznych.

b) Uwzgl´dniajàc kierunek ruchu p∏yt, wyjaÊnij, czym si´ ró˝ni strefa spreadingu od strefy sub-
dukcji.

Zadanie 14. (2 pkt)
Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F – zdania b∏´dne.

a) Osuwanie terenu najcz´Êciej wyst´puje na obszarach nizinnych. .................

b) Grzyby skalne b´dàce skutkiem korazji tworzà si´ obecnie na obszarach pokrytych lasami równi-

kowymi. .................

c) Stalagmitem nazywamy naciek w postaci iglicy tworzàcy si´ na dnie jaskini. .................

d) Erozja wg∏´bna (denna) jest procesem wyst´pujàcym najintensywniej w górnym biegu rzeki.

................. 

e) Sandry i ozy sà formami rzeêbotwórczej dzia∏alnoÊci morza. .................

0° 40°

40°40°

40°40°

40° 80°

80°

80°80°

80°

80°

120 °120 ° 160 °160 °

obszary sejsmiczne
obszary pensejsmiczne
obszary asejsmiczne
wstrzàsy powy˝ej 
5 stopni wg skali Richtera 
zanotowane w 2000 roku 2000 km 0 
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Zadanie 15. (2 pkt)
Uzupe∏nij rycin´ ilustrujàcà cyrkulacj´ pasatowà
w strefie mi´dzyzwrotnikowej.
a) Dorysuj strza∏ki wskazujàce ruch mas powietrza.
b) Wpisz w kó∏ka odpowiednio liter´ N – jeÊli tworzy
si´ w tym miejscu ni˝ baryczny, lub liter´ W – jeÊli
powstaje wy˝ baryczny.

Zadanie 16. (2 pkt)
Wymieƒ trzy funkcje, które pe∏nià sztuczne zbiorniki wodne w ˝yciu cz∏owieka.

1. 

2. 

3. 

Zadanie 17. (2 pkt)
Podanym ni˝ej glebom przyporzàdkuj:
• znak „+”, je˝eli sà glebami urodzajnymi, lub znak „–” je˝eli sà glebami nieurodzajnymi;
• liter´ S, je˝eli sà to gleby strefowe, lub A, je˝eli sà glebami astrefowymi.

Zadanie 18. (1 pkt) 
Uzupe∏nij schemat dotyczàcy zjawiska migracji ekonomicznej Polaków. Wpisz w odpowiednie
pola oznaczone literami miejsca, gdzie Polak jest imigrantem, emigrantem i reemigrantem.

Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

pasatypasaty

0°23°27’S 23°27’N

deszcze
zenitalne

A

C

B

Typ gleby UrodzajnoÊç StrefowoÊç

a) mady

b) bielice

c) czarnoziemy

d) górskie (inicjalne)

e) tundrowe
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Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Zadanie 19. (2 pkt)
W ostatnich latach bardzo wielu Polaków wyjecha∏o pracowaç za granic´. 
Podaj trzy pozytywne i trzy negatywne konsekwencje spo∏eczno-gospodarcze tego faktu dla na-
szego kraju. 
Pozytywne:

1. 

2. 

3. 

Negatywne:

1. 

2. 

3. 

Zadanie 20. (3 pkt)
Oceƒ wp∏yw wielkich miast Êwiata na Êrodowisko przyrodnicze obszarów, na których sà wybu-
dowane. Uzasadnij ocen´, u˝ywajàc dwóch argumentów.

Ocena: 

Uzasadnienie:

1. 

2. 

Zadanie 21. (3 pkt)
Rozpoznaj roÊliny uprawne na podstawie opisu.

a) RoÊlina ta ma ∏odygi o wysokoÊci do 6 m, wype∏nione mià˝szem zawierajà-
cym oko∏o 20% cukru.
Uprawiana jest g∏ównie w klimacie zwrotnikowym i podzwrotnikowym.
b) Zbo˝e pastewne, ˝ywieniowe (produkcja màki, kaszy, p∏atków) i przemys∏o-
we (skrobia, cukier, olej) o d∏ugim okresie wegetacji (ponad 200 dni). Pocho-
dzi z Ameryki Ârodkowej.
c) Zawiera oko∏o 60% t∏uszczu. RoÊlina ˝ywieniowa i przemys∏owa, której
uprawa prawie w ca∏oÊci ograniczona jest do krajów basenu Morza Âródziem-
nego.
d) RoÊlina w∏óknista, przemys∏owa, s∏u˝àca g∏ównie do produkcji tkanin, a tak-
˝e waty, celulozy, papieru. Z nasion wyrabia si´ olej. Uprawiana g∏ównie w kli-
macie zwrotnikowym i podzwrotnikowym ciep∏ym i suchym. Najwi´kszy
udzia∏ w zbiorach majà Chiny.
e) U˝ywka s∏u˝àca mi´dzy innymi do produkcji czekolady.
f) RoÊlina bulwiasta majàca niewielkie wymagania glebowe, nieznoszàca mro-
zów i zbyt du˝ej wilgoci. Jej uprawa jest pracoch∏onna. S∏u˝y do wyrobu skro-
bi, alkoholu i màczek.

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................
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Zadanie 22. (2 pkt)
Podaj trzy wady i trzy zalety transportu lotniczego.

Zadanie 23. (3 pkt)
Na podstawie ryciny i w∏asnej wiedzy odpowiedz na podane pod rycinà pytania.

a) Wymieƒ dwa województwa o najwi´kszej g´stoÊci linii kolejowej w Polsce.

b) Wymieƒ dwa województwa o najmniejszej g´stoÊci linii kolejowej w Polsce.

c) Podaj dwie przyczyny, które wp∏yn´∏y na przestrzenne zró˝nicowanie sieci kolejowej w Polsce.

1. 

2. 

Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
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Zadanie 24. (3 pkt)
Wykres przedstawia struktur´ surowcowà produkcji energii
elektrycznej w Polsce. 
Oceƒ struktur´ tej produkcji ze wzgl´du na ochron´ Êrodo-
wiska, wykorzystanie zasobów surowców energetycznych
oraz wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii. Ka˝dà
ocen´ uzasadnij.

A. 

B. 

C. 

Zadanie 25. (3 pkt)
Przeczytaj fragment artyku∏u „Zimbabwe umiera m∏odo” i wykonaj polecenia.

Togara Sanyatwe spoczà∏ na rozleg∏ym cmentarzu West Park w Bulawayo, majàc 83 lata. Choç gra-
nitowy nagrobek nie ujawnia ˝adnych szczegó∏ów z jego ˝ycia, to zapewne uwa˝ano go za seniora
ju˝ wówczas, gdy ci, którzy le˝à obok niego, dopiero si´ rodzili. Zah Zah Ngwenya zmar∏a tego sa-
mego dnia co Sanyatwe w wieku 28 lat. Mabutho Njini nie do˝y∏ swych 46. urodzin. Norah Manyati
ledwie zdà˝y∏a przekroczyç trzydziestk´.
Ich groby po∏o˝one sà na poczàtku wàskiej alei prowadzàcej przez nowà cz´Êç cmentarza. Droga ta
jest Êwiadectwem rosnàcej umieralnoÊci i kurczàcej si´ Êredniej d∏ugoÊci ˝ycia mieszkaƒców Zimba-
bwe – kraju, gdzie kryzys polityczny i gospodarczy w po∏àczeniu z epidemià AIDS zmieni∏y cmen-
tarze z miejsc zas∏u˝onego spoczynku po d∏ugim ˝yciu w ostatni przystanek przedwczeÊnie umiera-
jàcego pokolenia. Kobiety w Zimbabwe do˝ywajà Êrednio 34 lat, m´˝czyêni ˝yjà zaledwie trzy lata
d∏u˝ej. To o po∏ow´ mniej ni˝ jeszcze kilkanaÊcie lat temu.
Idàc alejà wzd∏u˝ grobów z 2004 roku, ∏atwo zauwa˝yç, ˝e ka˝dego miesiàca umiera∏o wi´cej osób,
ludzie ˝yli coraz krócej, a ich groby ustawiane by∏y coraz bli˝ej siebie. (…)
Walczàc o utrzymanie w∏adzy, prezydent Robert Mugabe doprowadzi∏ gospodark´ kraju do ruiny. In-
flacja przekracza 10 tysi´cy procent, przerwy w dostawach pràdu i wody sta∏y si´ codziennoÊcià.

Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

42%
w´giel brunatny

54%
w´giel kamienny

0,5% inne
1% mazut

2,5% woda

ochrona
Êrodowiska

ocena: uzasadnienie:

zasoby
surowców

ocena: uzasadnienie:

wykorzystanie
odnawialnych
êróde∏ energii

ocena: uzasadnienie:

10

LGDp-arkusze ZP  11/14/07  3:54 PM  Page 10

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

W sklepach brakuje ˝ywnoÊci, a zbiory zbó˝ na polach przej´tych od bia∏ych farmerów nadal male-
jà. Wszystko to nie pozostaje bez wp∏ywu na ÊmiertelnoÊç mieszkaƒców Zimbabwe.
Miliony ludzi cierpià z powodu niedo˝ywienia. Os∏abiony system odpornoÊciowy zwi´ksza ryzyko
AIDS. Tylko nielicznych staç na lekarstwa, których na ogó∏ i tak nie mo˝na dostaç. Wiele lekarzy
i piel´gniarek wynios∏o si´ do RPA lub Europy (…)

èród∏o: http://wiadomosci.onet.pl

a) Podaj tendencj´ dotyczàcà d∏ugoÊci trwania ˝ycia mieszkaƒców Zimbabwe w ciàgu ostatnich
kilkunastu lat.

b) Wymieƒ po jednej przyczynie politycznej, ekonomicznej i zdrowotnej, wp∏ywajàcej na zmia-
ny d∏ugoÊci trwania ˝ycia w Zimbabwe.

– polityczna: 

– ekonomiczna: 

– zdrowotna: 

c) Jaki jest zwiàzek mi´dzy niedo˝ywieniem a zachorowalnoÊcià na AIDS osób zaka˝onych
wirusem HIV?

Zadanie 26. (3 pkt)
Z pomocà dla krajów biednych zwiàzany jest dylemat zwany „ryba czy w´dka”. Zaproponuj
dwa dzia∏ania w postaci „ryby” i dwa – w postaci „w´dki”. Wska˝, które z nich przynoszà lep-
sze efekty d∏ugofalowe.
dzia∏ania okreÊlane jako „ryba”:

– 

– 

dzia∏ania okreÊlane jako „w´dka”:

– 

– 

Lepsze efekty d∏ugofalowe przynoszà dzia∏ania w postaci: 
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Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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