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EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFI

Instrukcja dla zdaj¹cego:

1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony
 Ewentualny brak nale¿y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u 
    nadzoruj¹cego egzamin.

2. Obok ka¿dego zadania podana jest maksymalna liczba
    punktów, któr¹ mo¿na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie.

3. Nale¿y pisaæ czytelnie, tylko w kolorze niebieskim lub czarnym.

4. B³êdne zapisy nale¿y wyraŸnie przekreœliæ. Nie wolno u¿ywaæ 
    korektora.
5. W karcie odpowiedzi zamaluj ca³kowicie kratkê z liter¹ 
    oznaczaj¹c¹ odpowiedz, np.     . Jeœli siê pomylisz b³êdne 
    zaznaczenie obwiedŸ kó³kiem       i zamaluj       inn¹ odpowiedŸ.
  

¯yczymy powodzenia!
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POZIOM PODSTAWOWY

dysleksja

ROZWI¥ZANIA I ODPOWIEDZI



Zadania 1 – 4  wykonaj na podstawie zał�czonej mapy topograficznej. 

Zadanie 1.  (2 punkty) 

Jak inaczej nazywamy zakola rzeczne widoczne na obszarze Brudze�skiego Parku Krajobrazowego? 

meandry 

Jakie procesy prowadz� do powstania tych form? 

erozja boczna i akumulacja 

Zadanie 2. (2 punkty)  

Jak� odległo�� nale�y pokona�, aby dotrze� kajakiem z Brwilna do stoczni rzecznej w Płocku?  

1:100 000 ; 1 cm – 1 km 

        5cm – x                 x= 5cm*1km/1cm= 5 km                                                                                                     

Odpowied�:  5 km      

Zadanie 3.  (2 punkty)

Podane zdania oznacz jako prawdziwe (P) lub fałszywe (F) 

• Widoczne na rzece Wi�le tzw. k�py �wiadcz� o intensywnej erozji wgł�bnej.  F

• Najwi�cej miejsc pracy w Płocku daj� zakłady przemysłu spo�ywczego.   F

• Miejscowo�� Murzynowo jest poło�ona na  prawym brzegu Wisły.   P

Zadanie 4. (2 punkty)

Uzasadnij, podaj�c dwa argumenty, �e Murzynowo jest miejscowo�ci�, w której mo�na rozwija�
funkcj� turystyczn�. 

• Znajduje si� na obszarze Brudze�skiego Parku Krajobrazowego. 

• Przecjodz� przez ni� szlaki turystyczne, np. szlak kajakowy. 



Zadanie 5. (2 punkty) 

Na rysunku podpisz fazy Ksi��yca (kolor �ółty – widoczna cz��� tarczy). 

    

             nów                          pełnia                      pierwsza kwadra                    trzecia kwadra 

Zadanie 6.  (2 punkty)

Przekraczamy lini� zmiany daty dnia 3 lipca o godzinie 24.00 w sposób przedstawiony na rysunku. 

a) Wpisz odpowiedni� warto�� długo�ci geograficznej linii zmiany daty. 

                                                 180
o 

b) Jak� dat� nale�y wpisa� po przekroczeniu linii zmiany daty? 03.07.\ 

Zadanie 7.  (2 punkty)

Podpisz widoczne na schemacie formy, b�d�ce efektem działalno�ci akumulacyjnej wiatru. 

    

                                                          barchan                                              wydma gwia�dzista 

�����������	
���



Zadanie 8.  (3  punkty)

Na zał�czonej mapie przedstawiono główne regiony wydobycia jednego z surowców energetycznych.  

a) Jaki to surowiec?  ropa naftowa

b) Wykre�l regiony, w których ten surowiec nie wyst�puje.  

Zagł�bie Woł�a�sko-Uralskie, Zatoka Maracaibo, Zagł�bie Donieckie, Datong, Alaska 

c) Podaj główne zalety tego surowca energetycznego.

• wysoka kaloryczno��

• wszechstronne wykorzystanie 

• stosunkowo tania eksploatacja i transport 

Zadanie 9.  (2 punkty)

Zdania oznacz jako prawdziwe (P) lub fałszywe (F) 

• Dezurbanizacja to proces charakterystyczny dla krajów słabo rozwini�tych. F

• Miasta arabskie charakteryzuj� si� du�ymi kontrastami w zabudowie poszczególnych dzielnic. 

P

• Miasta renesansowe pełniły głównie funkcj� religijn�. F

• Najwi�ksze miasta w Polsce odnotowuj� najwi�kszy przyrost liczby ludno�ci. F



Zadanie 10.  (2punkty)
Jak nazywa si� widoczny na ilustracji zabieg kartograficzny? generalizacja

Po co si� go wykonuje? W celu zwi�kszenia czytelno�ci mapy.

Zadanie 11.  (1 punkt)

Jednym z przyrodniczych czynników rozwoju rolnictwa s� warunki klimatyczne. Jakie rozwi�zania 

mo�na zastosowa� w celu poprawy niekorzystnych warunków termicznych? 

• szklarnie 

• krzy�owanie gatunków, modyfikacje genetyczne 

Zadanie 12. (2 punkty) 

Dopasuj wydarzenie do okresu geologicznego, w którym miało miejsce  

KAMBR                      orogeneza hercy�ska, tworzenie si� pokładów w�gla kamiennego 

TRIAS                         megakontynent Pangea 

KARBON                    orogeneza alpejska 

TRZECIORZ�D          transgresja morska 



Zadanie 13. (2 punkty)

Odczytaj współrz�dne geograficzne zaznaczonych punktów 
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Zadanie 14.  (2 punkty)

Rozpoznaj formy wyst�powania złó� surowców mineralnych. 

                          

Zadanie 15.  (2 punkty)

Rozpoznaj przedstawione na ilustracjach miejscowo�ci. Wybierz spo�ród podanych dominuj�c� w 

danej miejscowo�ci funkcj�. (portowa, turystyczna, stołeczna, przemysłowa, uzdrowiskowa, religijna)

A     B 

miejscowo��          Warszawa                Ciechocinek 

funkcja               stołeczna      uzdrowiskowa
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 C     D 

miejscowo��            Łód�              Liche�

funkcja             przemysłowa                        religijna

Zadanie 16. (4 punkty)  

Zadanie wykonaj na podstawie zał�czonej piramidy wieku i płci ludno�ci. 

a)Pokre�l wła�ciw� odpowied�

Piramida ilustruje struktur� wieku i płci ludno�ci Niemiec/Brazylii/Włoch 

Społecze�stwo tego kraju nale�y uzna� za młode/dojrzałe/starzej�ce si�. 

Na ilustracji przedstawiono piramid� regresywn�/progresywn�/stagnuj�c�.

b) Wymie� główne problemy społeczno – gospodarcze jakim musi sprosta� dane społecze�stwo. 

• kłopoty z zapewnieniem opieki medycznej 

• kłopoty z dost�pem do edukacji 

• bezrobocie 



Zadanie 17. (1 punkt)

Rozpoznaj przedstawiony na mapie typ  zespołu miejskiego. 

  

                                                                                                   

Odpowied�: aglomeracja monocentryczna

Zadanie 18.  (2 punkty)

W Warszawie (21
o
E,52

o
N) jest godzina 17.50 czasu słonecznego. Która godzina jest wtedy w Pekinie 

(39
o
N, 116

o
E)? 

Obliczenia:  116
o
-21

o
=95

o 

95
o
 – 6h 20min  

17
50

 + 6h20min = 0
10 

Odpowied�: godzina 0
10

Zadanie 19. (3 punkty)

Odpowiedz na pytania na podstawie tekstu 

Ludno�� Tanzanii jest raczej młoda, bo a� 45 % populacji nie przekroczyło jeszcze 15-tego roku �ycia. 

Prawie wi�c połowa ludno�ci kraju powinna ucz�szcza� do szkoły. Powinna …. ale …. no wła�nie. W 

samej tylko Tanzanii według danych statystycznych 6 milionów 600 tysi�cy chłopców i 6 milionów 700 

tysi�cy dziewcz�t nie uko�czyło 15-tego roku �ycia. S� to wi�c wszystko potencjalni uczniowie szkół. W 

sumie daje to ponad 13 milionów dzieci, które powinny ucz�szcza� do szkoły. W rzeczywisto�ci jest 

inaczej, bo według optymistycznych szacunków rz�dowych zaledwie jednak 66 % dzieci ucz�szcza do 

szkół, chocia� według konstytucji s� one obowi�zkowe. Jednak według niezale�nych danych 

statystycznych tylko 3,5 miliona dzieci ucz�szcza do pa�stwowych szkół podstawowych i jedynie 167 



tysi�cy młodzie�y do pa�stwowych szkół �rednich. Je�li porówna� te dwie cyfry, to okazuje si� �e do 

szkoły nie ucz�szcza nawet jedna trzecia ogólnej liczby dzieci. 
	ródło: http://komory.wordpress.com/praca-misjonarzy-w-dziedzinie-edukacji-na-kontynencie-afrykanskim/ 

a) Dlaczego w Tanzanii, podobnie jak w wielu innych krajach afryka�skich, tak niewielka cz���  
    dzieci i młodzie�y ucz�szcza do szkoły? 

• dzieci stanowi� sił� robocz�

• utrudniony dost�p do szkół 

• brak kadry nauczycielskiej 

b)    W Tanzanii 29% ludno�ci jest zara�ona wirusem HIV (	ródło: www.un.org.pl). Jaki jest zwi�zek  

       tego zjawiska z niskim poziomem edukacji? 

Niski poziom edukacji wi��e si� z mał� wiedz� na temat �rodków antykoncepcyjnych, a to przyczynia 

si� do rozwoju epidemii AIDS. 

Zadanie 20. (2 punkty)

Ilustracje przedstawiaj� zwierz�ta charakterystyczne dla strefy lasów deszczowych. 

 a) Wykre�l krain�/krainy, w których nie wyst�puj� lasy deszczowe 

Kotlina Kongo, Wy�yna Abisy�ska, Nizina Amazonki, Nizina Nadkaspijska, Nizina Chi�ska 

b) Dlaczego zwierz�ta widoczne na zdj�ciach przystosowały si� do nadrzewnego trybu �ycia? 

Poniewa� w lesie równikowym najlepiej rozwini�ta jest górna partia lasu. 

Zadanie 21.  (2 punkty)

Podstawow� przyczyn� powstania odr�bnych ras ludzkich były warunki �rodowiska przyrodniczego. 

Na podstawie zał�czonej fotografii przedstawicieli rasy negroidalnej uzupełnij tabel�. 



CECHA FUNKCJA  DANEJ  CECHY 

ciemny kolor skóry ochrona przed promieniowaniem UV 

szerokie, płaskie nozdrza przystosowanie gor�cego i wilgotnego powietrza do 

wymaga� układu oddechowego 

krótkie, wełniste włosy termoizolacja czaszki 

Zadanie 22. (3 punkty)

Mapa przedstawia Wyspy Japo�skie i wyst�puj�ce w ich s�siedztwie pr�dy morskie. Odpowiedz na 

pytania na podstawie mapy i własnej wiedzy. 

a) Podpisz w wyznaczonych miejscach pr�dy morskie wyst�puj�ce u wybrze�y Japonii. 

b) Japonia to kraj o niesprzyjaj�cych warunkach dla rozwoju rolnictwa. Szans� na zwi�kszenie 

produkcji �ywno�ci jest tzw. marikultura (akwakultura). Na czym polega ta działalno�� człowieka? 

Marikultura to hodowla i uprawa organizmów morskich

��	�������

������������



c) Dlaczego w rejonie Wysp Japo�skich wyst�puj� szczególnie sprzyjaj�ce warunki dla rozwoju  

   akwakultury? 

Poniewa� w rejonach mieszania si� ciepłych i zimnych pr�dów morskich wyst�puje du�e  natlenienie, 

co sprzyja rozwojowi organizmów �ywych.  

Zadanie 23.  (1 punkt) 

Jaki jest wpływ struktury wielko�ciowej gospodarstw na rozwój rolnictwa na danym obszarze? 

Im wi�ksze gospodarstwa tym wi�ksza towarowo�� rolnictwa i wi�ksze mo�liwo�ci inwestycyjne. 

Zadanie 24.  (3 punkty)  

Na mapie przedstawiono zasolenie wód Bałtyku.  

a) Porównaj wielko�� zasolenia w okolicach Oulu i Kopenhagi. 

Zasolenie w okolicach Oulu jest mniejsze ni� w okolicach Kopenhagi. 

b) Wyja�nij przyczyn� zró�nicowanego zasolenia wód Morza Bałtyckiego. 

Jest ono wynikiem wi�kszego dopływu wód oceanicznych do południowych wybrze�y Bałtyku.  

utrudnionym dopływie wód oceanicznych i du�ym spływie wód rzecznych i opadowych. W ma ono dodatni bilans wodny, co 

oznacza, �e wody bałtyckie stale 

odpływ



P 

c).Wpisz  nazwy pa�stw oznaczonych cyframi od 1 do 4. 

1. Szwecja     3. Litwa

2. Finlandia    4. Dania

Zadanie 25.  (2 punkty)

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wyja�nij dlaczego Bałtyk jest morzem szczególnie nara�onym 

na zanieczyszczenia. 

Bałtyk jest morzem o utrudnionym dopływie wód oceanicznych i du�ym spływie wód rzecznych i opadowych. W 

rezultacie ma ono dodatni bilans wodny, co oznacza, �e wody bałtyckie stale odpływaj� do s�siedniego Morza 

Północnego.Podczas silnych wiatrów z zachodu wody przelewaj� si� z zachodu na wschód. Zjawisko to 

nazywane jest wlewem. Wielko�� wlewu zale�y od warunków �rodowiskowych - du�e wlewy zdarzaj� si� zwykle 

raz na kilka lat.  

Podczas długotrwałych sztormów silne wiatry zachodnie doprowadzaj� do podniesienia si� poziomu Morza 

Północnego i słona, bogata w tlen woda poprzez cie�niny wlewa si� do Bałtyku. Woda ta jest "ci��sza" od 

bałtyckiej, wi�c opada na dno i po dnie dociera do kolejnych basenów. Wypiera w ten sposób star�, pozbawion�

tlenu wod� zalegaj�c� na dnie Bałtyku. (	ródło: www. levis.sggw.waw.pl) 

Poniewa� wyst�puje tu utrudniona wymiana wód morskich z oceanicznymi, a tak�e intensywne 

zasilanie wodami rzecznymi, które cz�sto s� zanieczyszczone.  


