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Zadanie 1. (0–1) 

Obszar standardów Opis wymaga  

Korzystanie z informacji Rozpoznanie obiektów przedstawionych na mapie i fotografii 

 

Poprawna odpowied  

Mi dzybrodzkie 

B 
 

1 p. – za podanie poprawnej nazwy jeziora i w a ciwej litery, któr  oznaczono po o enie 

l dowiska szybowców 
 

Zadanie 2. (0–1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji geograficznych zapisanych na mapie 

 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: 680 m n.p.m., 59 m 
 

1 p. – za podanie poprawnej warto ci wysoko ci bezwzgl dnej i wzgl dnej wymienionych 

obiektów wraz z jednostkami 
 

Zadanie 3. (0–1) 

Korzystanie z informacji Na podstawie mapy wykonanie pomiarów i oblicze  

matematyczno-geograficznych 
 

Przyk ad poprawnego rozwi zania 

Odleg o  na mapie wynosi 5,9 cm 

1 cm – 0,5 km 

5,9 cm – x km 

x = 2,95 km  3,0 km 
 

1 p. – za poprawny sposób obliczenia i poprawny wynik 
 

Zadanie 4. (0–1) 

Korzystanie z informacji Selekcjonowanie informacji istotnych dla danego zagadnienia 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Wyst puj  du e deniwelacje. 

Ca y obszar rezerwatu jest poro ni ty lasem. 
 

1 p. – za podanie dwóch poprawnych cech przyrodniczych wskazanego rezerwatu 
 

Zadanie 5. (0 2) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji geograficznych zapisanych na mapie 

 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: asfaltow , ywieckiego, lewym, restauracja, NE 
 

2 p. – za poprawne uzupe nienie pi ciu zda  

1 p. – za poprawne uzupe nienie trzech lub czterech zda  
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Zadanie 6. (0 1) 

Korzystanie z informacji Na podstawie mapy i w asnej wiedzy scharakteryzowanie 

przyk adu racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody  
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

retencyjna 

rekreacyjna 

energetyczna 
 

1 p. – za podanie trzech poprawnych funkcji sztucznych jezior na górskich rzekach 
 

Zadanie 7. (0 1) 

Korzystanie z informacji Na podstawie mapy i w asnej wiedzy przedstawienie wp ywu 

rodowiska przyrodniczego na ycie i gospodark  cz owieka 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Obecno  lasów na stokach wzniesie  zwi ksza retencj  gruntu. 
 

1 p. – za poprawne wyja nienie zmniejszania przez lasy zagro enia powodziowego 
 

Zadanie 8. (0 1) 

Korzystanie z informacji Wykorzystanie wyników obserwacji astronomicznych  

do ustalenia po o enia obiektów w przestrzeni 
 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: B, A 
 

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie zjawiskom astronomicznym dwóch miejsc, w których 

te zjawiska wyst puj   
 

Zadanie 9. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  charakterystycznych cech klimatu Polski 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

du a zmienno  pogody w poszczególnych porach roku 

wzrost rocznej amplitudy temperatury powietrza z zachodu na wschód 

cieranie si  mas powietrza morskiego i kontynentalnego 
 

2 p. – za podanie trzech poprawnych cech potwierdzaj cych przej ciowo  klimatu Polski 
1 p. – za podanie dwóch poprawnych cech potwierdzaj cych przej ciowo  klimatu Polski 
 

Zadanie 10. (0 2) 

a) (0 1) 

Korzystanie z informacji Rozpoznanie obiektów przedstawionych w ródle informacji 

geograficznej 
 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: B, C 
 

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie klimatogramów do typów klimatu 
 

b) (0 1) 

Korzystanie z informacji Odczytanie informacji geograficznych przedstawionych  

w postaci klimatogramu 
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Poprawna odpowied  

W kolejno ci: B, D 
 

1 p. – za uzupe nienie dwóch zda  literami, którymi oznaczono w a ciwe stacje 

meteorologiczne 

 

Zadanie 11. (0 2) 

Korzystanie z informacji Na podstawie mapy synoptycznej odczytanie cech pogody 

 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: ni u, ni sze, ciep y, zachmurzone, spadnie 
 

2 p. – za pi  poprawnych uzupe nie  

1 p. – za trzy lub cztery poprawne uzupe nienia 

 

Zadanie 12. (0 1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  sieci wód Polski 

 

Poprawna odpowied  

Czarnego, Pó nocnego 
 

1 p. – za podanie dwóch poprawnych nazw mórz 

 

Zadanie 13. (0 3)

a) (0 1) 

Tworzenie informacji Scharakteryzowanie problemu istniej cego w rodowisku 

geograficznym 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

utrudniona wymiana wód z oceanem 

ma a obj to  morza 
 

1 p. – za podanie dwóch cech Morza Ba tyckiego sprzyjaj cych kumulacji zanieczyszcze  
 

b) (0 2) 

Tworzenie informacji Zaproponowanie rozwi zania problemu istniej cego  

w rodowisku geograficznym 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

budowa oczyszczalni cieków w miejscowo ciach po o onych w zlewisku Morza 

Ba tyckiego 

ograniczenie zu ycia nawozów sztucznych w rolnictwie 

poprawa stanu technicznego jednostek p ywaj cych po morzu 
 

2 p. – za podanie trzech propozycji dzia a , które nale y podejmowa  w celu ograniczenia 

zanieczyszczenia wód Morza Ba tyckiego 

1 p. – za podanie dwóch propozycji dzia a , które nale y podejmowa  w celu ograniczenia 

zanieczyszczenia wód Morza Ba tyckiego 
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Zadanie 14. (0–2) 

a) (0–1) 

Korzystanie z informacji Selekcjonowanie informacji istotnych dla danego zagadnienia 

 

Poprawna odpowied  

B, 2 
 

1 p. – za poprawne dobranie do biegu górnego cechy doliny i nazwy procesu rze botwórczego 
 

b) (0–1) 

Korzystanie z informacji Selekcjonowanie informacji istotnych dla danego zagadnienia 

 

Poprawna odpowied  

A. mu y i piaski  
 

1 p. – za poprawne wybranie materia u skalnego dominuj cego w korycie rzeki w biegu 

dolnym 

 

Zadanie 15. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  geograficznych uwarunkowa  zró nicowania gleb 

 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: mada C, brunatna A 
 

2 p. – za poprawne rozpoznanie dwóch gleb przedstawionych opisem i przyporz dkowanie im 

dwóch profili glebowych 

1 p. – za poprawne rozpoznanie jednej gleby przedstawionej opisem i przyporz dkowanie jej 

profilu glebowego 

 

Zadanie 16. (0 2) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  przyczyn ma ej g sto ci zaludnienia 

 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: 3, 2, 4 
 

2 p. – za poprawne przyporz dkowanie trzech przyczyn 

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie dwóch przyczyn 

 

Zadanie 17. (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  faz rozwoju demograficznego 

 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: F, P, F 
 

1 p. – za poprawne oznaczenie trzech zda  

 

Zadanie 18. (0–2) 

Tworzenie informacji Ocenianie konsekwencji zjawisk i procesów spo eczno- 

-gospodarczych zachodz cych w rodowisku geograficznym 
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Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Wokó  miast powstaj  ogromne dzielnice biedy (slumsy). 

Nasila si  problem usuwania z miast cieków i odpadów. 

Nasilaj  si  problemy komunikacyjne. 
 

2 p. – za podanie trzech negatywnych konsekwencji wzrostu liczby ludno ci w miastach 

krajów s abo rozwini tych 

1 p. – za podanie dwóch negatywnych konsekwencji wzrostu liczby ludno ci w miastach 

krajów s abo rozwini tych 

 

Zadanie 19. (0–2)

a) (0–1) 

Tworzenie informacji Scharakteryzowanie problemu istniej cego w rodowisku 

geograficznym 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

mniejsze obci enie pa stwa kosztami utrzymania ludno ci niepracuj cej w wieku 

emerytalnym 

wykorzystywanie w gospodarce kwalifikacji osób z du ym do wiadczeniem zawodowym 
 

1 p. – za przedstawienie dwóch korzy ci dla pa stwa wynikaj cych ze wzrostu zatrudnienia 

ludno ci w wieku 55–64 lat 

 

b) (0–1) 

Tworzenie informacji Zaproponowanie rozwi zania problemu istniej cego  

w rodowisku geograficznym 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

podniesienie wieku emerytalnego 

wprowadzanie korzystnych regulacji prawnych (np. ulg podatkowych) dla osób chc cych 

kontynuowa  zatrudnienie w starszym wieku 
 

1 p. – za przedstawienie dwóch dzia a , które pa stwo mo e podejmowa  w celu zwi kszenia 

aktywno ci zawodowej ludno ci w wieku 55–64 lat 

 

Zadanie 20. (0–2) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  surowców przetwarzanych w przemy le  

 

Poprawna odpowied  

A 2, B 5, C 1, D 3 
 

2 p. – za poprawne przyporz dkowanie czterech produktów do surowców  

1 p. – za poprawne przyporz dkowanie dwóch lub trzech produktów do surowców  

 

Zadanie 21. (0–2) 

a) (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  mapy administracyjnej Polski 

 

Poprawna odpowied  

ódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, l skie 
 

1 p. – za podanie czterech poprawnych nazw wskazanych województw 
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b) (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  uwarunkowa  rozmieszczenia przemys u 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

W tym województwie zlokalizowano najwi cej elektrowni cieplnych ze wzgl du  

na wyst powanie z ó  w gla kamiennego.  
 

1 p. – za poprawne wyja nienie lokalizacji najwi kszej liczby elektrowni cieplnych  

we wskazanym województwie 

 

Zadanie 22. (0 2) 

Tworzenie informacji Ocenianie konsekwencji zjawisk i procesów spo eczno- 

-gospodarczych zachodz cych w rodowisku geograficznym 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 
 

Skutek pozytywny 

Na skutek czenia si  przedsi biorstw w korporacje mi dzynarodowe szybciej upowszechniaj  

si  nowe technologie i nowoczesne rozwi zania organizacyjne. 
 

Skutek negatywny 

czenie si  przedsi biorstw w korporacje mi dzynarodowe mo e stanowi  zagro enie  

dla funkcjonowania ma ych przedsi biorstw na rynku. 
 

1 p. – za podanie poprawnego skutku pozytywnego czenia si  przedsi biorstw w korporacje 

mi dzynarodowe 

1 p. – za podanie poprawnego skutku negatywnego czenia si  przedsi biorstw w korporacje 

mi dzynarodowe 

 

Zadanie 23. (0–1)

Tworzenie informacji Scharakteryzowanie problemu istniej cego w rodowisku 

geograficznym 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

Dzi ki wykorzystaniu wód geotermalnych mo na zmniejszy  produkcj  energii  

w ciep owniach konwencjonalnych emituj cych du  ilo  gazów i py ów do atmosfery. 

Ogrzewanie budynków energi  geotermaln  przyczynia si  do ograniczenia eksploatacji 

nieodnawialnych róde  energii.  
 

1 p. – za podanie dwóch poprawnych argumentów za zwi kszeniem udzia u energii geotermalnej 

w Polsce 

 

Zadanie 24. (0–1)

Korzystanie z informacji Selekcjonowanie informacji istotnych dla danego zagadnienia 

 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

wspó praca z uniwersytetem 

zamówienia armii Stanów Zjednoczonych na wyroby produkowane w Dolinie Krzemowej 

i zwi zane z tym du e nak ady finansowe 
 

1 p. – za podanie dwóch poprawnych czynników rozwoju przemys u zaawansowanych 

technologii w Dolinie Krzemowej 
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Zadanie 25. (0–1)

Korzystanie z informacji Selekcjonowanie informacji istotnych dla danego zagadnienia  

 

Poprawna odpowied  

A, B, E  
 

1 p. – za podanie poprawnych oznacze  trzech krajów charakteryzuj cych si  rolnictwem 

ekstensywnym 

 

Zadanie 26. (0–1)

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  terminologii dotycz cej u ytkowania ziemi 

 

Poprawna odpowied  

10%  
 

1 p. – za podanie poprawnego odsetka u ytków zielonych 
 

Zadanie 27. (0–2)

Korzystanie z informacji Wykorzystanie podanych informacji do przedstawienia 

przyczyn zjawisk i procesów zachodz cych na danym obszarze 
 

Przyk ad poprawnej odpowiedzi 

zalesianie u ytków rolnych o niewielkiej przydatno ci dla rolnictwa 

zajmowanie u ytków rolnych pod zabudow  mieszkaln  (zw aszcza w pobli u miast) 

likwidacja pa stwowych gospodarstw rolnych 
 

2 p. – za podanie trzech poprawnych przyczyn zmian powierzchni u ytków rolnych w Polsce  

1 p. – za podanie dwóch poprawnych przyczyn zmian powierzchni u ytków rolnych w Polsce  

 

Zadanie 28. (0–2)

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  rozmieszczenia w Polsce obiektów wpisanych  

na List  wiatowego Dziedzictwa UNESCO 
 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: Toru  1, Zamo  5, O wi cim 4 
 

2 p. – za poprawne wpisanie nazw trzech miast i ich oznacze  na mapie 

1 p. – za poprawne wpisanie nazw dwóch miast i ich oznacze  na mapie 

 

Zadanie 29. (0–2) 

a) (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  mapy politycznej Europy 

 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: Finlandii, Grecji 
 

1 p. – za podanie poprawnych nazw dwóch krajów 
 

b) (0–1) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  cech sieci wodnej Europy 
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Poprawna odpowied  

B – D – C – A 
 

1 p. – za poprawne uszeregowanie obiektów 

 

Zadanie 30. (0–2)

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  krajów granicz cych z Polsk  
 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: Litwa, S owacja, Czechy 
 

2 p. – za podanie poprawnych nazw trzech krajów  

1 p. – za podanie poprawnych nazw dwóch krajów  

 

Zadanie 31. (0–2) 

Wiadomo ci i rozumienie Znajomo  konfliktów i wskazanie obszarów ich wyst powania 
 

Poprawna odpowied  

W kolejno ci: 2 B, 4 C, 1 D 
 

2 p. – za poprawne uzupe nienie sze ciu komórek 

1 p. – za poprawne uzupe nienie trzech, czterech lub pi ciu komórek 
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