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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

              ARKUSZ II POZIOM ROZSZERZONY   

 

Nr 

zad. 
Przewidywana odpowied  Punkty Kryterium zaliczenia 

32. a) kartodiagram,  b) kartogram 0-2 Za podanie nazwy: 

jednej metody 

kartograficznej  1 pkt 

dwóch metod 

kartograficznych   2 pkt.

33. Zapis daty: 27 luty ( roda) 

Przyk ad wyja nienia: 

Poniewa  eglarz p yn  ze wschodu na zachód, 

to przekraczaj c granic  zmiany daty o godzinie 

24.00 opuszcza  obszar, na którym ko czy a si  

doba 25 lutego (poniedzia ek) oraz wp ywa   

na obszar, na którym ko czy a si  doba 26 

lutego (wtorek), a zaczyna a kolejna – 

27 lutego. Dlatego dokonuj c zapisu  

w dzienniku pok adowym po godzinie 24.00 

zapisa  dat  o jedn  dob  pó niejsz .  

W rachubie czasu nast pi o opuszczenie jednej 

doby. 

0-2 Za prawid owy zapis  

daty 1 pkt 

Za wyja nienie  1 pkt 

34. Przyk ad opisu: 

Obserwuj c to pi kne zjawisko mo na 

podziwia  roz wietlone niebo, na którym zorza 

polarna, zachowuj c si  bardzo dynamicznie, 

przybiera ró ne kszta ty, np.: zas on, wst g  

i rozb yskuje ró nymi kolorami, np.: zieleni , 

fioletem.   

0-3 Za podanie: 

jednej cechy 1 pkt 

dwóch cech 2 pkt.

trzech cech  3 pkt.

35. Przyk ad wyja nienia: 

S o ce w okresach wzmo onej aktywno ci 

wyrzuca du  ilo  protonów i elektronów  

oraz innych cz stek elementarnych, które 

przemieszczaj c si  obok Ziemi odchylaj  si   

w jej polu magnetycznym i skupiaj  si  raczej 

wokó  biegunów magnetycznych. Cz stki 

wpadaj c do jonosfery wywo uj  w niej pr dy 

elektryczne, które powoduj  wiecenie 

rozrzedzonego powietrza. 

Przyk ady konsekwencji: 

- zak ócenia w dostawie energii elektrycznej, 

- zak ócenia czno ci satelitarnej i radiowej, 

- awarie satelitów, 

- zagro enie zdrowia astronautów. 

0-3 Za wyja nienie  

powstania  1 pkt 

Za podanie: 

jednej konsekwencji 1 pkt 

dwóch konsekwencji 2 pkt. 

 

36. A, D, E, G 0-4 Za ka dy poprawny  

wybór wydarze  tylko 

z trzeciorz du  

po jednym punkcie 

W sumie  4 pkt.
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37. Sól kamienna 

Przyk ad wyst powania w Polsce: 

- na Kujawach w rejonie Inowroc awia, 

   K odawy (sól wieku permskiego),  

   w Wieliczce i Bochni (sól powsta a  

   w trzeciorz dzie). 

Przyk ad wykorzystania gospodarczego: 

- w przemy le chemicznym (np.: do produkcji 

   sody, kwasu solnego, chloru), do celów  

   spo ywczych (sól kuchenna).  

Wapienie 

Przyk ad wyst powania w Polsce: 

- na Wy ynie Krakowsko-Cz stochowskiej, 

   na Kujawach, w Górach wi tokrzyskich 

Przyk ad znaczenia gospodarczego: 

- w przemy le chemicznym (np. do produkcji  

   nawozów sztucznych, sody), w przemy le  

   cementowym, w budownictwie. 

0-4 

 

Za wpisanie w tabel : 

dwóch uzupe nie   1 pkt 

trzech i czterech  

uzupe nie  2 pkt. 

pi ciu i sze ciu 

uzupe nie  3 pkt.

siedmiu i o miu 

uzupe nie  4 pkt.  

38. A. Kordyliery, B. Nizina Zachodniosyberyjska, 

C. Wy yna Anatolii, D. Pireneje,  

 

0-4 Za poprawne  

nazwania poszczególnych 

obiektów geograficznych  

po jednym punkcie                

W sumie 4 pkt 

39. Przyk ad uzasadnienia: 

Ciep y pr d morski powoduje powstanie 

dodatnich anomalii termicznych oraz wp ywa  

na wzrost wilgotno ci powietrza. Dlatego klimat 

Rejkiaviku jest cieplejszy i bardziej wilgotny, 

ni  wskazuje na to jego po o enie geograficzne: 

-  rednia roczna warto  temperatury powietrza 

   jest dodatnia i wynosi powy ej 0
0
 C,  

- amplituda temperatury powietrza pomi dzy  

   najcieplejszym i najch odniejszym miesi cem  

   nie jest wysoka i wynosi 12,1
0 

C, 

- w ci gu roku spada ponad 900 mm opadów  

   atmosferycznych, 

- miesi czne sumy opadów s  najwy sze  

   w czasie jesieni i zimy. 

0-3 Za uzasadnienie  

z podaniem:  

jednego argumentu  1 pkt 

dwóch argumentów 2 pkt.

trzech argumentów 3 pkt.

40. Przyk ad prawid owo ci: 

Obszar o najwi kszej jeziorno ci pokrywa si   

z zasi giem najm odszego zlodowacenia. 

Przyk ad wyja nienia: 

Jeziora s  zjawiskiem geologicznie 

krótkotrwa ym i dlatego szybko znikaj   

z krajobrazu. Ich miejsce zajmuj  bagna,  

a nast pnie torfowiska, które z kolei porasta 

ro linno  wysoka. St d te  na po udnie  

od granicy najm odszego zlodowacenia  

jezior jest niewiele lub ich brak. 

0-2 Za sformu owanie  

prawid owo ci  1 pkt 

Za wyja nienie  1 pkt 
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41.  0-3 Za uwzgl dnienie  

w rysunku uk adu warstw: 

nieprzepuszczalnych 1 pkt 

przepuszczalnej 1 pkt

wodono nej 1 pkt 

 

 

 

 
 

42. Przyk ad:  

Intensywno  wietrzenia fizycznego zale y  

od godzinnych, dobowych i rocznych zmian 

temperatury powietrza oraz od jego wilgotno ci. 

Dlatego najbardziej sprzyjaj ce warunki, 

w których ska y ulegaj  rozpadowi w wyniku 

ich nagrzania i stygni cia oraz w wyniku 

zamarzania i rozmarzania roztworów  

w szczelinach skalnych, wyst puj  w klimacie 

suchym, zimnym i umiarkowanym.  
 

Wietrzenie chemiczne jest najbardziej 

intensywne w klimacie wilgotnym, gdy  

warunki typowe dla tego klimatu - wysoka 

temperatura i wilgotno  powietrza – 

szczególnie sprzyjaj  chemicznym zmianom 

w a ciwo ci ska .  
 

Wietrzenie biologiczne jest najbardziej 

intensywne tam, gdzie warunki klimatyczne 

pozwalaj  na rozwój i ró norodno  ro linno ci, 

a wi c przede wszystkim w klimacie gor cym  

i wilgotnym oraz w klimacie umiarkowanym 

(szczególnie w porze letniej). 

0-3 

 

Za wykazanie zale no ci 

dla ró nych rodzajów 

wietrzenia  

po jednym punkcie  

W sumie  3 pkt.

 

  

43. Przyk ad wyja nienia: 

Wielko  p ywów morskich jest uzale niona  

od wzajemnego po o enia Ziemi, Ksi yca  

i S o ca. Osi gaj  najwi ksz  amplitud   

w czasie nowiu lub pe ni Ksi yca, gdy cia a 

niebieskie po o one s  w jednej linii, a ich 

przyci ganie sumuje si . Tego rodzaju p ywy 

okre lane s  jako p ywy syzygijne. 

Najmniejsze p ywy wyst puj  wtedy gdy  

Ksi yc jest w II lub w IV kwadrze i kierunki 

oddzia ywania si  grawitacji Ksi yca i S o ca 

s  do siebie prostopad e. Ten rodzaj p ywów 

okre la si  jako p ywy kwadraturowe. 

0-2 Za wyja nienie 

wyst powania p ywów  

o najwi kszej  

amplitudzie 1 pkt 

Za wyja nienie 

wyst powania p ywów  

o najmniejszej 

amplitudzie  1 pkt.
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44. 

Przyk ady wyst powania: 

- wybrze a Pó wyspu Breto skiego, 

- po udniowe wybrze e Wielkiej Brytanii, 

- Zatoka Fundy. 

Przyk ad wykorzystania: 

- do produkcji energii elektrycznej, 

- jako propozycja, która wzbogaca ofert   

   i podnosi walory turystyczne miejsca,  

   w którym wyst puj  p ywy morskie.  

0-3 Za podanie: 

dwóch przyk adów 

wyst powania 1 pkt 

trzech przyk adów 

wyst powania 2 pkt.

Za podanie przyk adu 

wykorzystania 1 pkt

  

  

45. Wybrane typy genetyczne gleb: 

A, D 

Przyk ad uzasadnienia: 

Wybrane gleby wyró nia zawarto  próchnicy, 

której mi szo , przede wszystkim 

dla czarnoziemu, jest du a. Ponadto istotn  

cech  tych gleb jest ich yzno  oraz bardzo 

korzystne w a ciwo ci fizyczne.  

0-3 

 

Za wybór: 

jednego typu  

genetycznego  1 pkt 

dwóch typów  

genetycznych  2 pkt. 

Za uzasadnienie  1 pkt

  

  

46.  Przyk ady wp ywu klimatu: 

1) zró nicowanie warunków zamieszkania, 

2) ró norodno  warunków rozwoju rolnictwa, 

3) mo liwo ci rozwoju us ug turystycznych, 

4) wyst powanie kl sk ywio owych. 

0-3 

 

Za ka dy przyk ad 

jeden punkt 

W sumie  3 pkt.

  

47. Przyk ady uzasadnienia: 

- ropa naftowa jest bardzo wa nym surowcem 

   wykorzystywanym, np.: w przemy le  

   paliwowo - energetycznym, chemicznym,  

- ropa naftowa nale y do najwa niejszych  

   towarów w handlu mi dzynarodowym,  

- handel rop  naftow  czy polityk   

   i gospodark . wielu krajów,   

- spo ecze stwa krajów, które eksportuj  rop   

   naftow  s  uzale nione od jej 

   systematycznych dostaw, 

- ka de zak ócenie ci g o ci dostaw ropy  

   naftowej jest ród em napi , powoduje  

   niestabilno  cen. 

0-3 

 

Za podanie  

w uzasadnieniu: 

jednego argumentu 1 pkt 

dwóch argumentów 2 pkt.

trzech argumentów 3 pkt.

 

  

 

 

  

48. A. wypi trzania – zapadanie 

B. erozja– transport – akumulacja 

C. denudacja     

 

0-3 

 

Za uzupe nienie: 

dwóch procesów 1 pkt 

trzech i czterech  

procesów 2 pkt.

pi ciu i sze ciu  

procesów 3 pkt.

49.  
L.p. Naród Rodzina j zykowa Grupa j zykowa 

1. Niemcy indoeuropejska germa ska 

2. Chi czycy chi sko-tybeta ska chi ska 

3. Hiszpanie indoeuropejska roma ska 

4. W grzy uralska ugrofi ska 

5. Chorwaci indoeuropejska s owia ska  

0-5 

 

Za ka de dwa 

przyporz dkowania  

po jednym punkcie 

W sumie   5 pkt.
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50. Przyk ad opisu: 

Ludno  po udniowo-wschodniej Europy 

zamieszkuj  ró ne grupy narodowe. 

Zró nicowanie pod wzgl dem 

narodowo ciowym jest szczególnie widoczne  

na obszarze by ej Jugos awii. Krajem, w którym 

liczba narodowo ci jest wi ksza ni  w innych 

krajach tej cz ci Europy jest, np. Bo nia  

i Hercegowina.  

Przyk ady konsekwencji: 

- rozpad Jugos awii na pocz tku lat 

   dziewi dziesi tych, 

- konflikt zbrojny w latach dziewi dziesi tych 

   na tle narodowo ciowym i religijnym,  

- zabici i ranni podczas dzia a  wojennych, 

- prze ladowania ludno ci, 

- przymusowe migracje ludno ci. 

0-3 

 

Za opis  1 pkt 

Za podanie: 

jednej konsekwencji  1 pkt 

dwóch konsekwencji  2 pkt.

51. Przyk ad oceny: 

Zmiany struktury ga ziowej w Zag biu Ruhry 

s  z jednej strony zmianami korzystnymi, 

poniewa  przyczyni y si  do unowocze nienia 

przemys u i modernizacji procesów produkcji, 

lokalizacji przemys ów wysokich technologii, 

oraz spowodowa y popraw  stanu rodowiska 

geograficznego, z drugiej strony s  to zmiany 

niekorzystne, gdy  z procesem restrukturyzacji 

wi e si  problem utraty pracy, konieczno  

zdobywania nowych umiej tno ci. Nie jest  

to akceptowane przez pracowników, o czym 

wiadcz  protesty mi dzy innymi w tym 

zag biu, w drugiej po owie XX wieku. 

0-4 Za ocen , podaj c: 

jeden argument  1 pkt 

dwa argumenty  2 pkt.

trzy argumenty  3 pkt. 

cztery argumenty  4 pkt.

    

 

 

 

52. A.   4 

B.   2 

C.   6 

D.   1 

E.   7 

F.   3 

G.  5 

H.  8 

I.    9 

0-4 

 

Za poprawne 

uporz dkowanie:  

dwóch wyra e   1 pkt

trzech i czterech  

wyra e  2 pkt.  

pi ciu i sze ciu  

wyra e  3 pkt.

siedmiu i o miu  

wyra e  4 pkt.

53. Przyk ady argumentów za konieczno ci  

rozwoju transportu kolejowego: 

- koszty przewozu malej  wraz ze wzrostem   

   odleg o ci i wielko ci  adunku,  

- przewo enie towarów w kontenerach  

   umo liwia ich sprawny prze adunek,  

- mo liwo  przewozu adunków o du ej  

   obj to ci i du ym ci arze, 

- nie oddzia ywuje na rodowisko geograficzne  

   tak negatywnie, jak transport samochodowy. 

0-3 

 

Za przedstawienie: 

jednego argumentu   1 pkt 

dwóch argumentów 2 pkt 

trzech argumentów 3 pkt.
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54. Kraj              PKB na 1 mieszka ca   

                                 w USD 
 

Kanada                      21 688 

Szwajcaria                 33 333 

Brazylia                       3 498 

Kamerun                         605 

Polska                          4 093 

0-1 

 

Za poprawne obliczenia  

 1 pkt 

55. Przyk ad wniosku: 

Najlepsze warunki ycia maj  mieszka cy 

krajów, które charakteryzuj  si  wysokim 

poziomem rozwoju gospodarczego.  

0-1 Za sformu owanie  

wniosku 1 pkt 

 

 

56.   

A B C D 

II I III V  

0-4 Za przyporz dkowanie 

podanych charakterystyk 

po jednym punkcie.  

W sumie  4 pkt. 

57.  Przyk ady zmian: 

- mniejsza liczba partii politycznych w 2001 

   roku w porównaniu z rokiem 1991, 

- powstanie nowych partii, np.: Platformy 

   Obywatelskiej, Samoobrony,  

- rozpad AWS i brak mandatów w sejmie  

   po wyborach w 2001 roku, 

- wzrost liczby mandatów w 2001 roku partii  

   lewicowych w porównaniu z rokiem 1991. 

Przyk ad wyja nienia: 

Zmiany w rozk adzie mandatów w sejmie  

po wyborach w 2001 roku w porównaniu  

z 1991 rokiem s  spowodowane brakiem 

stabilizacji sceny politycznej, niezadowoleniem 

cz ci spo ecze stwa, które w kolejnych 

programach wyborczych poszczególnych partii 

upatruje szansy na popraw  i podniesienie 

warunków ycia. 

0-4 

 

Za podanie:  

jednej zmiany 1 pkt 

dwóch zmian 2 pkt.

trzech zmian 3 pkt.

Za wyja nienie 1 pkt

  

58. Przyk ad oceny: 

Zadania, które zobowi zane s  realizowa  kraje 

Unii Europejskiej korzystnie wp yn  na stan 

rodowiska geograficznego, usuwaj c 

zagro enia zak ócaj ce jego funkcjonowanie. 

Przyk ady argumentów: 

- modernizacja energetyki w celu ograniczania 

   emisji py ów i gazów, 

- korzystanie w coraz szerszym zakresie  

   z alternatywnych róde  energii, 

- unowocze nianie transportu w celu 

   ograniczania emisji spalin samochodowych,  

- obejmowane ochron  obszarów cennych  

   pod wzgl dem przyrodniczym,  

- racjonalne wykorzystanie odpadów, poprzez 

   poddawanie ich recyklingowi. 

0-5 Za ocen  1 pkt 

Za podanie: 

jednego argumentu 1 pkt 

dwóch argumentów  2 pkt.

trzech argumentów  3 pkt. 

czterech argumentów 4 pkt.  
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59. Przyk ady argumentów pozytywnych: 

- elektrownie atomowe nie emituj    

   do atmosfery zwi zków w gla, siarki i azotu, 

- eksploatacje surowca potrzebnego  

   do produkcji energii elektrycznej  

   w elektrowniach atomowych nie powoduje  

   tak du ych zmian w rodowisku  

   przyrodniczym, jak, jak np. eksploatacja  

   w gla brunatnego. 

- koszty wytwarzanie tego rodzaju energii s  

   ni sze ni  koszty jej wytwarzania z w gla 

   kamiennego. 

Przyk ad argumentów negatywnych :  

- brak skutecznych rozwi za  problemu  

  sk adowania odpadów radioaktywnych, 

- zagro enie ycia i zdrowia ludno ci  

  mieszkaj cej w pobli u elektrowni i jej 

  pracowników w przypadku awarii, 

- nieodwracalne zmiany w rodowisku  

  przyrodniczym w wyniku awarii reaktorów. 

0-4 Za  sformu owanie:  

jednego argumentu 

pozytywnego  1 pkt 

dwóch argumentów 

pozytywnych 2 pkt.

Za sformu owanie: 

jednego argumentu 

negatywnego  1 pkt 

dwóch argumentów 

negatywnych 2 pkt.

 

  

60. Przyk ad rozwi za : 

- stosowanie wyselekcjonownych nasion 

   siewnych, 

- wyhodowanie i upowszechnianie   

   wysokoplennych odmian zbó , np. pszenicy  

   i ry u w ramach tzw. „zielonej rewolucji”, 

- budowanie systemów nawadniaj cych  

   i odwadniaj cych w celu powi kszanie  

   obszarów u ytkowanych  rolniczo, 

- zwi kszanie hodowli ryb i innych  

  organizmów wodnych, zarówno w wodach  

   s onych, jak i s odkich,  

- pomoc naukowa, techniczna i organizacyjna  

   krajom, w których wyst puje problem 

   niedo ywienia i g odu. 

0-4 Za przedstawienie czterech 

rozwi za : 

po jednym punkcie  

za poszczególne 

rozwi zania. 

W sumie   4 pkt.

61. Przyk ady krajów: 

1.Etiopia       2. Kenia 

3. Tanzania   4.  Sudan 

 

0-4 

 

Za podanie nazw czterech 

krajów: 

po jednym punkcie 

za ka d  nazw . 

W sumie   4 pkt.

62. Przyk ad przyczyn: 

Wyst powanie malarii w krajach Afryki jest 

spowodowane: 

- warunkami klimatycznymi, a przede   

   wszytkim du  wilgotno ci  powietrza,  

   np. nad Jeziorem Wiktorii oraz w czasie  

   wyst powaniem powodzi,  

- budow  sztucznych zbiorników wodnych,  

- nawadnianiem obszarów wykorzystwanych   

   rolniczo,  

0-4 Za wskazanie: 

jednej przyczyny 1 pkt

dwóch przyczyn 2 pkt. 

trzech przyczyn 3 pkt. 

czterech przyczyn 4 pkt.
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- obni aniem poziomu wód gruntowych 

   w zwi zku z eksploatacj  surowców 

   mineralnych, 

- warunkami ycia ludno ci – ubóstwem,   

   brakiem ywno ci, dost pu do czystej wody  

   pitnej,  

- konfliktami zbrojnymi. 
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