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EGZAMIN MATURALNY 

Z  GEOGRAFII 
 

POZIOM ROZSZERZONY 
 

 

Czas pracy 150 minut 
 

Instrukcja dla zdaj cego 

 

1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 

1 – 35) oraz barwn  map . Ewentualny brak zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego 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 wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

6. Podczas egzaminu mo esz korzysta  z o ówka i gumki 

(wy cznie do rysunków) oraz linijki, lupy i kalkulatora. 

7. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje zdaj cy. 

Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

egzaminatora. 

8. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 

 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 

ROK 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

60 punktów 

 

Wype nia zdaj cy przed 

rozpocz ciem pracy 

           

PESEL ZDAJ CEGO  

 

     

KOD 

ZDAJ CEGO 

Miejsce 

na naklejk  

z kodem szko y 
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Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
2

Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie za czonej mapy fragmentu Pobrze a 

Kaszubskiego. 

 

Zadanie 1. (2 pkt) 

D ugo  Jeziora arnowieckiego zmierzona na za czonej mapie wynosi 16 cm. Oblicz 

i podaj skal  liczbow  mapy, na której odleg o  ta wyniesie 4 cm. Zapisz obliczenia. 
 

Miejsce na obliczenia: 

1 cm – 0,5 km 

16 cm – x 

x = 8 km 

4 cm – 8 km 

1 cm – 2 km 

Odpowied : Skala liczbowa mapy 1:200000. 
 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Wykorzystaj map  oraz w asn  wiedz  i zaznacz opis wyja niaj cy genez  misy Jeziora 

arnowieckiego. 
 

Jest to jezioro: 

A. sztuczne, utworzone dla potrzeb elektrowni wodnej. 

B. deltowe, utworzone w uj ciu rzeki Pia nicy. 

C. krasowe, którego wody wype ni y dno w wozu krasowego. 

D. polodowcowe, ukszta towane w zag bieniu mi dzy wzgórzami morenowymi. 
 

Zadanie 3. (2 pkt) 
Wpisz do tabeli trzy rodzaje turystyki, które mo na uprawia  na obszarze obj tym 

map  oraz podaj po jednym przyk adzie obiektów istniej cej infrastruktury 

turystycznej sprzyjaj cych ich uprawianiu. 

Lp. Rodzaj turystyki 
Obiekty infrastruktury sprzyjaj ce 

uprawianiu turystyki  

1. Turystyka piesza Szlaki piesze 

2. Turystyka rowerowa Szlaki rowerowe 

3. Turystyka wodna 
Kempingi, pola namiotowe, szko a 

windsurfingu 
 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Jeziora na Ziemi s  zjawiskiem krótkotrwa ym w skali czasu geologicznego. 

Wykorzystaj w asn  wiedz  oraz barwn  map  i podaj dwie przyczyny zanikania jezior. 

Np. 

1. Zarastanie jezior. 

2. Wype nianie jezior osadami sp ywaj cymi z wodami powierzchniowymi 

z terenów otaczaj cych jezioro. 
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Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
3

Zadanie 5. (2 pkt) 
Zaznacz w ród podanych trzy procesy lub zjawiska, które mog  wyst pi  w zachodniej 

cz ci K py arnowieckiej po wylesieniu tego obszaru. 
 

A. wzmo one sp ukiwanie 

B. nasilenie erozji gleb 

C. rozwój procesów krasowych 

D. powstawanie wiatro omów 

E. zmniejszenie retencji wody w gruncie 

F. nasilenie si  wietrzenia biologicznego 

 

Zadanie 6. (2 pkt) 
Odszukaj na mapie wymienione poni ej miejscowo ci i uzupe nij tabel , wpisuj c obok 

ka dej z podanych cech nazw  w a ciwej miejscowo ci. 

Gniewino (F1), D bki (A2), arnowiec (C2), Krokowa (C4) 
 

Cecha odnosz ca si  do podanych miejscowo ci Miejscowo  

Latem dzie  jest tu najd u szy.  D bki 

Wysoko  górowania S o ca w ci gu roku jest tu najwi ksza. Gniewino 

W tej miejscowo ci najwcze niej w ci gu doby góruje S o ce. Krokowa 

 

Zadanie 7. (1 pkt) 

Zaznacz cech , która okre la stan polityczny widocznego na mapie fragmentu Morza 

Ba tyckiego. 
 

A. Jest to cz  pasa wód terytorialnych Polski. 

B. Ta cz  Ba tyku nie nale y do wy cznej strefy ekonomicznej Polski. 

C. Linia brzegowa morza stanowi granic  polityczn  terytorium Polski. 

D. Jest to fragment wód wewn trznych Polski. 

 

Zadanie 8. (2 pkt) 
Na po udniowo-wschodnim brzegu Jeziora arnowieckiego, na terenach przemys owych 

nieuko czonej elektrowni atomowej (pole E2-E3) dzia alno  gospodarcz  obecnie rozwija 

kilkana cie firm ró nych bran  przemys u m.in. tworzyw sztucznych, przemys u 

spo ywczego, materia ów budowlanych. Pojawi y si  równie  firmy, które pragn  tu stworzy  

zak ady wysokiej technologii. 

Wykorzystaj map  i podaj trzy czynniki, które mog  zach ca  inwestorów do podj cia 

dzia alno ci gospodarczej na tym obszarze. 

Np. 

1. Wykorzystanie obiektów pozosta ych po nieuko czonej elektrowni atomowej 

oraz istniej cej infrastruktury (linia kolejowa, droga). 

2. Specjalna Strefa Ekonomiczna „ arnowiec” (ni sze podatki). 

3. Dost p do wody (jezioro) i surowców budowlanych ( wirownia). 
Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Maks. liczba pkt 2 1 2 1 2 2 1 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt         
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Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
4

Zadanie 9. (1 pkt)  
Elektrownia szczytowo-pompowa „ arnowiec” (pole F2) sk ada si  z dwóch zbiorników. 

Dolnym zbiornikiem jest Jezioro arnowieckie, zbiornik górny zosta  wybudowany 

nieopodal.  

Wykorzystaj map  oraz w asn  wiedz  i oznacz zdania prawdziwe odnosz ce si  

do elektrowni szczytowo-pompowej liter  P, a zdania fa szywe liter  F. 

 

Elektrownia szczytowo-pompowa „ arnowiec” jest jedn  z kilku tego typu 

elektrowni funkcjonuj cych w Polsce. 
P 

Woda ze zbiornika górnego spuszczana jest w pó nych godzinach nocnych 

do zbiornika dolnego. 
F 

Górny zbiornik elektrowni zasilany jest wod  przepompowywan  

ze zbiornika dolnego. 
P 

 

Zadanie 10. (1 pkt) 
Wybierasz si  latem na wycieczk  samolotem do Grecji. Zamieszkasz w miejscowo ci Rodos 

(36
o
29’N, 28

o
13’E). Samolot startuje z lotniska w Warszawie (52

o
15’N, 21

o
00’E) o godzinie 

13
20

 czasu urz dowego, a lot trwa 2 godziny i 30 minut. W Grecji, w okresie lata, obowi zuje 

czas urz dowy równy czasowi uniwersalnemu plus 3 godziny (UT+3). 

Zaznacz godzin , o której wed ug czasu urz dowego Grecji samolot wyl duje w Rodos. 
 

A.  15
20

 

B.  15
50

 

C.  16
20

 

D.  16
50

 
 

Zadanie 11. (2 pkt)  
Uzupe nij poni sz  tabel , wykonuj c polecania a) i b). 

a) Wpisz chronologicznie podane poni ej okresy geologiczne. 

perm, trias, neogen, karbon 

 

b) Ka demu z wy ej wymienionych okresów geologicznych przyporz dkuj surowiec, 

który powsta  w tym czasie na podanym obszarze. 

Surowce mineralne:  A. ropa naftowa na pó noc od Przyl dka Rozewie  

   B. rudy cynku i o owiu w okolicach Olkusza 

C. w giel kamienny w Zag biu Lubelskim 

D. w giel brunatny w Zag biu Be chatowskim 

 

 

Najstarszy                                                                           Najm odszy Okres 

geologiczny karbon perm trias neogen 

Surowiec 

mineralny 
C A B D 
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Poziom rozszerzony 
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Zadanie 12. (2 pkt) 
Rysunek przedstawia o wietlenie Ziemi w jednym z dni przesile  w roku. 

 

Skre l w nawiasach w ka dym z podanych zda  okre lenie b dne tak, aby zdania sta y 

si  prawdziwe. 

 

1. S o ce w tym dniu góruje na wysoko ci 43
o
06’ na Zwrotniku Kozioro ca. 

2. Najkrótszy cie  w roku padaj cy w po udnie mo na zauwa y  tego dnia na pó kuli 

pó nocnej. 

3. Na pó kuli po udniowej jest to najkrótszy dzie  w roku. 

4. Na biegunie po udniowym panuje w tym dniu noc polarna. 

 

Zadanie 13. (2 pkt) 
Na podstawie opisu rozpoznaj proces geologiczny i podaj jego nazw . 

A. Pionowe ruchy wywo ane zaburzeniami równowagi mi dzy skorup  ziemsk  a p aszczem 

Ziemi. Niektóre obszary Skandynawii podnios y si  w wyniku tych ruchów w ci gu 

ostatnich 10 000 lat o kilkaset metrów. 

Ruchy izostatyczne 
 

B. Proces ten obejmuje ogó  zjawisk zwi zanych z powstawaniem i krystalizacj  intruzji 

magmowych wewn trz skorupy ziemskiej. Przyk adem najwi kszych intruzji s  batolity. 

Plutonizm 
 

C. S  to powolne i bardzo d ugotrwa e pionowe ruchy wielkich obszarów kontynentalnych. 

W przesz o ci geologicznej ruchy te powodowa y wielkie transgresje i regresje mórz. 

Wspó cze nie wyst puj  mi dzy innymi na wybrze u Morza ródziemnego w okolicach 

Neapolu. 

Ruchy l dotwórcze (epejrogeniczne) 

Nr zadania 9. 10. 11. 12. 13. 

Maks. liczba pkt 1 1 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Poziom rozszerzony 
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Zadanie 14. (2 pkt) 
Rysunek przedstawia dwie formy ukszta towania dna oceanicznego: grzbiet oceaniczny i rów 

oceaniczny. 

 
 

 

Podaj liter , któr  oznaczono na rysunku rów oceaniczny oraz wyja nij, w jaki sposób 

dosz o do jego powstania. 

 

Rów oceaniczny oznaczono liter  A 

 

 

Wyja nienie:  

Np. 

Rów oceaniczny powstaje wskutek podsuwania p yty oceanicznej pod 

kontynentaln  (subdukcji). 
 

 

 

Zadanie 15. (2 pkt) 
a) Spo ród wymienionych produktów wietrzenia zaznacz jeden, który powstaje 

w procesie wietrzenia mechanicznego. 

A. boksyty 

B. go oborza 

C. lateryty 

D. terra rosa 

 
b) Wymie  dwa przyrodnicze warunki sprzyjaj ce wietrzeniu mechanicznemu. 

Np. 

1. Wahania temperatury wokó  0
o
C. 

2. Cechy ska  (du a porowato , obecno  sp ka  w skale, ró nice 

rozszerzalno ci termicznej ró nych minera ów). 
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Poziom rozszerzony 
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Zadanie 16. (1 pkt)  
Na mapie przedstawiono rednie roczne sumy opadów atmosferycznych w Polsce w 2004 r. 

 
Zaznacz liter , któr  oznaczono zestawienie miejscowo ci uporz dkowanych wed ug 

malej cej rocznej sumy opadów atmosferycznych. 

A. Lublin, Warszawa, Koszalin 

B. Zakopane, Szczecin, Olsztyn 

C. Kraków, Olsztyn, Pozna  

D. Kraków, Szczecin, Olsztyn 

 

 

 

Zadanie 17. (1 pkt) 
Wielko  opadów na Kujawach wynika z braku wzniesie  na obszarze tego regionu 

i po o enia w „cieniu opadowym”. 

Wykorzystaj map  z zadania 16. oraz w asn  wiedz  i wyja nij, dlaczego Kujawy 

po o one s  w „cieniu opadowym”. 

Np. 

Kujawy znajduj  si  po zawietrznej stronie wzniesie  Pojezierza Pomorskiego. 

Na pó nocno-zachodnich stokach wzniesie  pojezierza skrapla si  para wodna 

zawarta w wilgotnych masach powietrza i na Kujawy nap ywa mniej wilgotne 

powietrze. 

 

Nr zadania 14. 15. 16. 17. 

Maks. liczba pkt 2 2 1 1 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt     
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Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
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Zadanie 18. (2 pkt)  
Uzupe nij tabel . 

a) Wpisz po jednym charakterystycznym typie gleby dla ka dego z podanych obszarów.  

Typ gleby dobierz z ni ej podanych. 

czarnoziemy, gleby bielicowe, mady, r dziny 

 

b) Dokonaj oceny przydatno ci dla rolnictwa podanych typów gleb. 

 

Lp. Obszar wyst powania Typ gleby 

Ocena przydatno ci 

dla rolnictwa: 

( + ) gleba sprzyjaj ca 

rozwojowi rolnictwa, 

( – ) gleba ma o yzna 

o niskiej przydatno ci 

dla rolnictwa 

1. u awy Wi lane mady + 

2. Wy yna Sandomierska  czarnoziemy + 

3. 

 

Równina Tucholska 

 
gleby bielicowe – 

 

 

 

Zadanie 19. (1 pkt)  
Podaj dwa przyk ady sposobów gospodarowania w rolnictwie, zgodnych z zasadami 

rolnictwa ekologicznego. 

Np. 

1. Naturalne nawo enie (np. obornik, kompost, nawozy zielone). 

2. Biologiczne lub mechaniczne zwalczanie szkodników i chorób. 

 

 

Zadanie 20. (2 pkt)  
Obok ka dego zestawienia ro lin uprawnych wpisz nazw  kraju, w którym warunki 

klimatyczno-glebowe umo liwiaj  upraw  wymienionych ro lin. Nazwy krajów dobierz 

z podanych poni ej. 

Bangladesz, Kanada, Mongolia, Hiszpania, Demokratyczna Republika Konga 
 

A. palma oleista, maniok, kauczukowiec, orzeszki ziemne, kawa Demokratyczna 

Republika Konga 

B. j czmie , owies, ziemniaki, rzepak Kanada 

C. pszenica, kukurydza, oliwki, owoce cytrusowe Hiszpania 

D. juta, ry , herbata, owoce cytrusowe Bangladesz 
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Poziom rozszerzony 
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Zadanie 21. (2 pkt) 
W tabeli przedstawiono informacje dotycz ce cech rolnictwa jednego z krajów wiata 

w 2001 roku.  

 

rednie plony yta na wiecie wynosi y w 2001 roku 23,6 dt/1ha. 

 

a) Oblicz i wpisz do tabeli wielko  plonów uzyskanych w uprawie yta w tym kraju. 
 

Miejsce na obliczenia: 

 

51 580 000 dt : 839 000 ha  61,5 dt/ha 
 

 

 

b) Wpisz do tabeli nazw  kraju oraz dominuj cy w nim typ rolnictwa. Nazw  kraju i typ 

rolnictwa wybierz z podanych poni ej. 
 

Kraje: Australia, Bia oru , Niemcy 

Typy rolnictwa: ekstensywny, intensywny 

 

 

Zadanie 22. (2 pkt) 

Wpisz nazwy religii obok podanych przyk adów ich wp ywu na ycie i dzia alno  

spo eczno-gospodarcz  ludno ci. Nazwy religii wybierz z podanych poni ej. 

hinduizm, islam, prawos awie, judaizm, protestantyzm 

1. Brak chowu trzody chlewnej, spo ywanie koszernych potraw judaizm. 

2. Zakaz spo ywania wo owiny i wieprzowiny, zakorzeniony w tradycji kastowy podzia  

spo ecze stwa hinduizm. 

3. Zakaz spo ywania wieprzowiny, post w miesi cu Ramadan islam. 

 

 
Nr zadania 18. 19. 20. 21. 22. 

Maks. liczba pkt 2 1 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      

Kraj 

 

Powierzchnia 

zasiewów yta 

w tys. ha 

 

Zbiory 

yta 

w tys. t

 

Plony yta 

z 1 ha 

w dt 

 

1dt = 100 

kg 

 

 

Grunty 

orne 

w ha 

na 

1 ci gnik
 

Zu ycie 

nawozów 

sztucznych 

ogó em 

na 1 ha 

gruntów 

ornych 

w kg 

 

Typ 

rolnictwa 

Niemcy 839 5158 

 

61,5 

dt/ha 

11,4 232,4 intensywny 
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Zadanie 23. (2 pkt) 

Mapa przedstawia rozmieszczenie ro linno ci na Ziemi. 

 

 

Uzupe nij tabel . 

a) Wpisz obok ka dego opisu formacji ro linnej jej nazw . 

b) Dobierz do ka dego z opisów w a ciw  liter , któr  oznaczono przyk ad obszaru 

wyst powania danej formacji ro linnej. 

 

Formacje ro linne 

Lp. 
Opis Nazwa 

Litera na mapie 

oznaczaj ca 

obszar 

wyst powania 

1. Formacja trawiasta. Okres wegetacji przypada 

na wiosn  i wczesne lato oraz jesie . Wyst puje 

w klimacie kontynentalnym strefy umiarkowanej. 
 

step B 

2. Formacja trawiasta z niewielk  ilo ci  drzew 

lub krzewów rosn cych pojedynczo lub grupami. 

Wyst puje w strefie mi dzyzwrotnikowej. 
 

sawanna A 

3. Formacja drzewiasta. Tworz  j  lasy, w których 

dominuj  drzewa iglaste: sosna, wierk, jod a, 

modrzew, a domieszk  stanowi  drzewa 

zrzucaj ce li cie na zim : brzoza, wierzba, topola. 
 

tajga D 
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Zadanie 24. (2 pkt)  
Na podstawie opisów rozpoznaj mniejszo ci narodowe yj ce w Polsce i wpisz do tabeli 

ich nazwy. 
 

Opis Mniejszo  narodowa  

w Polsce 

Licz  w Polsce oko o 200-300 tysi cy osób. Zamieszkuj  

g ównie po udniowo-wschodnie i pó nocne obszary 

Polski. J zyk ich narodu nale y do grupy j zyków 

s owia skich. 

Ukrai cy 

Jedyna mniejszo  narodowa, która ma swoich 

przedstawicieli w parlamencie od 1990 roku. Najwi ksze 

skupisko tej ludno ci wyst puje obecnie na obszarze 

województwa opolskiego. 

Niemcy 

Stanowi  najliczniejsz  mniejszo  narodow  

na Podlasiu. Wi kszo  przedstawicieli jest wyznania 

prawos awnego. S  jedyn  mniejszo ci  narodow  

w Polsce, która na obszarze kilku gmin stanowi 

wi kszo  mieszka ców. 

Bia orusini 

Oko o 80% przedstawicieli tej mniejszo ci skupia si  

na pó nocnym wschodzie kraju. Pozostali zamieszkuj  

g ównie na pó nocy Polski. Wi kszo  tej mniejszo ci 

narodowej jest wyznania rzymskokatolickiego. 

Litwini 

 

Zadanie 25. (2 pkt) 
Rysunki przedstawiaj  uk ady baryczne i kierunki wiatru. 

a) Wpisz pod ka dym z rysunków okre lenie pó kuli Ziemi: pó nocna lub po udniowa 

oraz nazw  o rodka barycznego: wy  lub ni . 

 

                                                 
 

Pó kula po udniowa       Pó kula pó nocna 

 

O rodek baryczny ni       O rodek baryczny wy  

 

b) Podaj g ówn  przyczyn  odchylenia kierunków wiatru w uk adach barycznych 

na pó kuli pó nocnej i po udniowej przedstawionych na rysunkach. 

Np. 

Przyczyn  odchylenia kierunku wiatru jest si a Coriolisa, b d ca nast pstwem 

ruchu obrotowego Ziemi wokó  w asnej osi. 

 

Nr zadania 23. 24. 25. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 26. (1 pkt)  
Wi kszo  surowcowych okr gów przemys owych w Europie rozwija si  wed ug 

charakterystycznych etapów.  

Na przyk adzie Okr gu Re sko-Westfalskiego uzupe nij schemat tak, aby przedstawia  

kolejne etapy powstawania okr gu surowcowego oraz zmiany struktury ga ziowej 

przemys u wynikaj ce z restrukturyzacji. 

 

 

 

 

Etapy: 

A. rozwój karbochemii 

B. rozwój przemys u maszynowego (ci kie maszyny, urz dzenia górnicze i hutnicze) 

C. rozwój przemys u zaawansowanych technologii 

D. rozwój górnictwa w glowego i hutnictwa elaza 

E. zapocz tkowanie restrukturyzacji 

 

 

Zadanie 27. (2 pkt) 

Uzasadnij, podaj c po jednym argumencie, korzystny wp yw restrukturyzacji 

przemys u na gospodark  oraz na stan rodowiska przyrodniczego. 
 

Uzasadnienie korzystnego wp ywu na gospodark  

Np. 

Zamyka si  nierentowne zak ady przemys u ci kiego, otwiera si  w ich miejsce 

zak ady nowoczesnego przemys u, produkuj ce wyroby, których sprzeda  

przynosi zysk. 
 

Uzasadnienie korzystnego wp ywu na stan rodowiska przyrodniczego 

Np. 

Zamykanie lub modernizacja hut i innych zak adów przemys owych opartych 

na tzw. „brudnych technologiach” prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia 

powietrza, wód i gleb.  

 

 

Zadanie 28. (1 pkt) 
W 2005 roku minister nauki oraz prezydent Warszawy podpisali porozumienie o wspó pracy 

przy tworzeniu Warszawskiego Parku Technologicznego.  

Podaj trzy czynniki lokalizacji parku naukowo-technologicznego w regionie 

warszawskim. 

Np. 

1. Wykwalifikowana si a robocza. 

2. Zaplecze naukowo-badawcze (uczelnie, instytuty naukowe). 

3. Du a atrakcyjno  inwestycyjna sto ecznego miasta. 

 

1. D 2. B 3. A 4. E 5. C 

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
13

Zadanie 29. (2 pkt) 
Podaj po dwa przyk ady zalet i wad elektrowni wiatrowych, wynikaj cych z ich 

rozmieszczenia i funkcjonowania.  

 

Przyk ady zalet 

Np. 

1. Nie zanieczyszczaj  rodowiska przyrodniczego. 

2. Wykorzystuj  odnawialne ród o energii. 

 

 

Przyk ady wad 

Np. 

1. Brak ci g o ci w dostarczaniu energii. 

2. S  ród em ha asu i zagro eniem dla ptaków. 

 

 

Zadanie 30. (2 pkt) 
W tabeli przedstawiono struktur  tworzenia PKB wed ug sektorów gospodarki oraz roczny 

przyrost PKB dla wybranych krajów wiata w 2005 roku. 

 

Struktura tworzenia PKB w % 
 

Kraj 

 

Roczny przyrost 

PKB w % 

 

 

Rolnictwo Przemys  Us ugi 

Chiny 9,9 13 47 40 

Polska 3,4 3 33 64 

Holandia 1,1 2 24 74 

Indie 8,3 19 27 54 

 

Wpisz do tabeli w odpowiednie miejsca podane nazwy krajów. 

 

Chiny, Holandia, Indie, Polska 

 

 

 

 

 

 

 
Nr zadania 26. 27. 28. 29. 30. 

Maks. liczba pkt 1 2 1 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 31. (3 pkt)  
Tabela przedstawia prze adunek w mln ton w portach morskich wybranych krajów wiata 

w 2003 roku.  

 

 

 

Za adunek 

 

Wy adunek 
Kraje 

mln ton 

 

Holandia 

Japonia 

Meksyk 

Niemcy 

RPA 

 

 

98 

168 

110 

92 

128 

 

326 

810 

50 

155 

42 

 

 

a) Na podstawie informacji podanych w tabeli wymie  dwa kraje, w których tona  

importowanych towarów drog  morsk  przewy sza tona  towarów eksportowanych. 

Np. 

1. Japonia         2. Holandia 

 

 

 

b) Wyja nij ró nice w wielko ci za adunku i wy adunku towarów w Japonii i RPA. 

 

 

Japonia 

Np. 

Importuje drog  morsk  g ównie surowce i towary rolno-spo ywcze, 

a   eksportuje towary wysoko przetworzone (np. wyroby przemys u 

elektrotechnicznego, elektronicznego i precyzyjnego, które maj  mniejsz  

wag ). 

 

 

RPA 

Np. 

Eksportuje drog  morsk  przede wszystkim surowce, a importuje artyku y 

przemys owe.  
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Zadanie 32. (1 pkt)  
Wykresy przedstawiaj  struktur  handlu zagranicznego Polski wybranymi surowcami 

energetycznymi i pó produktami oraz kierunki geograficzne handlu tymi wyrobami 

w 2004 roku. 

 

 

Wpisz pod wykresami A, B, C, D odpowiednio: eksport, import.  

 

 

Struktura towarowa handlu zagranicznego Polski surowcami  

energetycznymi i pó produktami w 2004 roku  

Inne

39,5%

W giel 

kamienny

36,9%

Produkty 

naftowe

19,4%

Produkty 

koksoche-

miczne

3,2%

Ropa 

naftowa

0,9%

Gaz ziemny

0,1%

Gaz ziemny

17%

Produkty 

naftowe

27%

Inne

2%

W giel 

kamienny

2%

Produkty 

koksoche-

miczne

1%

Ropa 

naftowa

51%

 
 

 

A.  eksport                                                          B.  import 
 

 

Kierunki geograficzne handlu zagranicznego Polski surowcami  

energetycznymi i pó produktami w 2004 roku 
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C.  import                                                            D.  eksport 
 

 

 
Nr zadania 31. 32. 

Maks. liczba pkt 3 1 Wype nia 

egzaminator!
Uzyskana liczba pkt   
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Zadanie 33. (2 pkt) 
Wed ug WHO ponad 80% zachorowa  na malari  wyst puje w Afryce. Na mapie 

przedstawiono zasi g malarii na tym kontynencie. 

 

a) Podaj dwie cechy rodowiska przyrodniczego obszarów Afryki szczególnie 

sprzyjaj ce rozwojowi malarii. 

Np. 

1. Wysoka temperatura powietrza. 

2. Du a wilgotno  powietrza. 

 

 

b) Zaproponuj trzy mo liwe do realizacji dzia ania maj ce na celu zmniejszenie liczby 

zachorowa  na malari  w Afryce. 

Np. 

1. Wzrost nak adów na s u b  zdrowia. 

2. Stosowanie ochronnych siatek w oknach, moskitier oraz rodków 

odstraszaj cych komary. 

3. Edukacja ludno ci i u wiadamianie zagro enia. 
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Zadanie 34. (2 pkt) 

Przyporz dkuj ka dej z wymienionych zmian w rodowisku przyrodniczym przyczyn , 

która j  spowodowa a. 

 

Zmiany w rodowisku przyrodniczym: Przyczyny zmian: 

A. Ubytek warstwy ozonowej 1. Nadmierne nawo enie pól uprawnych 

B. Eutrofizacja wód rzek i jezior 2. Kwa ne opady atmosferyczne 

C. Powstanie leja depresyjnego 3. Obecno  freonów w atmosferze 

D. Zwi kszenie ilo ci CO2 w atmosferze 4. Spalanie paliw kopalnych 

 5. Odkrywkowa eksploatacja surowców 

 

A. 3,       B. 1,       C. 5,       D. 4 

 

 

Zadanie 35. (2 pkt) 
Wykonaj polecenia, wykorzystuj c za czony tekst i w asn  wiedz . 

 

„Arktyka szybko topnieje” 

        Z okolic bieguna pó nocnego znikn  lód o powierzchni dwa razy wi kszej od Polski. 

wiat prawdopodobnie czeka wielka odwil . Alarmuj ce dane pochodz  z obserwacji 

satelitarnych Oceanu Arktycznego. Pokrywaj ca go pokrywa lodowa do tej pory nie dawa a 

si  S o cu nawet latem. Jednak w ubieg ym roku straci a a  14% powierzchni, 

dwudziestokrotnie wi cej ni  w poprzednich latach. Gwa townie kurczy si  tak e lodowiec 

na Grenlandii. Martwi  si  mieszka cy terenów nadbrze nych, chocia  wed ug niektórych 

ocieplenie klimatu to dobra wiadomo ... 
Na podstawie: „Gazeta Wyborcza”, IX 2006 r. 

 

a) Podaj dwie negatywne dla gospodarki cz owieka konsekwencje opisanego zjawiska. 

 

Np. 

1. Zalanie nadbrze nych pól uprawnych. 

2. Zmniejszenie powierzchni ekumeny. 

 

 

b) Podaj przyk ad gospodarczej korzy ci, jak  mo na odnie  w przysz o ci w wyniku 

topnienia pokrywy lodowej w Arktyce. 

 

Np. 

Funkcjonowanie drogi morskiej pomi dzy Atlantykiem a Pacyfikiem  

nieograniczonej trwa  pokryw  lodow . 

 

 

Nr zadania 33. 34. 35. 

Maks. liczba pkt 2 2 2 Wype nia 

egzaminator! 
Uzyskana liczba pkt    
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