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TEST PRZED MATUR� 2007

PRZYKŁADOWY ARKUSZ 

EGZAMINACYJNY Z GEOGRAFII 

  POZIOM ROZSZERZONY 

Czas pracy 150 minut 

Instrukcja dla zdaj�cego 

1. Sprawd�, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 

1–25) i barwn� map�. Ewentualny brak zgło� przewodnicz�-
cemu zespołu nadzoruj�cego egzamin. 

2. odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy ka�-
dym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U�ywaj długopisu/pióra tylko z czarnym tu-

szem/atramentem. 

4. Nie u�ywaj korektora, a bł�dne zapisy wyra�nie przekre�l. 
5. Pami�taj, �e zapisy w brudnopisie nie podlegaj� ocenie. 

6. Podczas egzaminu mo�esz korzysta� z ołówka i gumki (wy-

ł�cznie do rysunków), linijki. 

    �yczymy powodzenia! 

Arkusz przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON na 

wzór oryginalnego arkusza maturalnego. 

Autor: Bernard Stark 

Za rozwi�zanie 

 wszystkich zada�
mo�na otrzyma�

ł�cznie  

60 punktów 
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Do rozwi�zania zada� 1–5 wykorzystaj zał�czon� barwn� map� okolic Parku Narodowego 

„Uj�cie Warty” oraz własn� wiedz�. 

Zadanie 1. (1 pkt)
Oblicz ró�nic� wysoko�ci mi�dzy punktem A i najwy�szym wzniesieniem znajduj�cym 

si� w tym samym kwadracie. 

Miejsce na obliczenia  

Odpowied�: .............................................................................................................................. 

Zadanie 2. (1 pkt)
Oblicz ró�nic� czasu słonecznego mi�dzy południkiem przechodz�cym przez Ługi Gó-

rzyckie a południkiem przechodz�cym przez muzeum w miejscowo�ci Sło�sk. 

Miejsce na obliczenia  

Odpowied�: .............................................................................................................................. 

Zadanie 3. (2 pkt)
Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij nast�puj�ce zdania: 

W Starym Kostrzynie znajduje si� drogowe przej�cie graniczne z ............................................ . 

…………………………… jest miejscowo�ci� poło�on� przy południowej granicy Parku 

Narodowego „Uj�cie Warty”, w której znajduje si� fort. 

Park Narodowy „Uj�cie Warty” znajduje si� na terenie województwa .................................... . 

Młyn wodny przedstawiony na mapie znajduj� si� nad rzek� ................................................... .

Zadanie 4. (2 pkt)
Korzystaj�c wył�cznie z mapy, podaj trzy argumenty potwierdzaj�ce, �e Sło�sk jest ko-

rzystn� miejscowo�ci� dla ruchu turystycznego. 

1. …............................................................................................................................................... 

2. …............................................................................................................................................... 

3. …............................................................................................................................................... 
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Zadanie 5. (4 pkt)
Porównaj obszary poło�one w kwadratach A3 i D1, ustalaj�c po dwa najbardziej ró�ni-

cuj�ce je kryteria (warunków naturalnych i zagospodarowania).  

Warunki naturalne: 

Kryteria Ró�nice mi�dzy obszarami A3 i D1 

Zagospodarowanie: 

Kryteria Ró�nice mi�dzy obszarami A3 i D1 

  

Zadanie 6. (4 pkt)
Plan �cie�ki dydaktycznej „Mokradła” 
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Informacje:  

�cie�ka piesza o długo�ci ok. 1 km. Na trasie 8 przystanków: 

1. „Pradolina” – sposób powstania pradoliny oraz obserwacja jej fragmentów  z chyrzy�skiej wie�y widokowej.

2. „Historia Chyrzyna i pompowni” – historia osady Chyrzyno i umiejscowionej tu przepompowni wody.

3. „Mokradła – zbiorniki wody słodkiej” – wła�ciwo�ci retencyjne terenów podmokłych i ich znaczenie dla 

przyrody i człowieka.

4. „Bioró�norodno��” – bogactwo gatunkowe na przykładzie Parku Narodowego „Uj�cie Warty”. Po czym 

pozna� obecno�� zwierz�t na danym terenie? Tropy i inne �lady.

5. „Skarby z terenów podmokłych” –  o wykorzystaniu ro�lin i materiałów pochodz�cych z terenów podmo-

kłych, w gospodarce i kulturze człowieka. 

6. „Ro�liny zbiorników wodnych” – pospolite ro�liny zbiorników wodnych, ich rola w procesie samooczysz-

czania wody.

7. „Ptaki wodne i błotne” – Park Narodowy „Uj�cie Warty” jako obszar obj�ty konwencj� RAMSAR oraz 

NATURA 2000. Opis gatunków ptaków spotykanych w pobli�u �cie�ki. 

8. „U�ytkowanie terenów podmokłych” – formy u�ytkowania rekreacyjnego i turystycznego terenów podmo-

kłych na przykładzie Parku Narodowego „Uj�cie Warty” oraz wynikaj�ce z tego problemy.  
	ródło: www.pnujsciewarty.gov.pl

Na podstawie własnej wiedzy oraz powy�szego planu wykonaj polecenia. 

a) Podaj nazw� pradoliny przechodz�cej przez PN „Uj�cie Warty”.  

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

b) Podaj numery trzech przystanków edukacyjnych, które maj� charakter ekologiczny.  

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

c) Podaj, w jakim kierunku przebiega ostatnia cz��� trasy (przystanki 6–8)?

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

d) Oblicz długo�� cz��ci �cie�ki dydaktycznej mi�dzy przystankami 6–8. Wynik podaj w 

metrach. 

Miejsce na obliczenia  

Odpowied�: .............................................................................................................................. 

Zadanie 7. (2 pkt) 
Oblicz wysoko�� Sło�ca po północnej stronie nieba w Sydney (34°°°°33’S) w południe  

22 czerwca. 

Miejsce na obliczenia  

Odpowied�: .............................................................................................................................. 
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Zadanie 8. (3 pkt) 
Na schematycznym rysunku przedstawiaj�cym ruch obiegowy Ziemi: 

a) zaznacz na orbicie strzałk� kierunek ruchu obiegowego Ziemi, 

b) w odpowiednich miejscach na orbicie wpisz nazwy pór roku (dotycz�ce półkuli pół-

nocnej), 

c) zaznacz punkty: A – aphelium i P – peryhelium  

Zadanie 9. (4 pkt) 
Na rysunkach przedstawiono dwa o�rodki ci�nienia atmosferycznego.  

a) Zaznacz, w odpowiednich miejscach literami: W – wy�, N – ni�. 

b) Narysuj strzałkami kierunki wiatrów w tych o�rodkach na półkuli południowej. 

c) Podaj przyczyn� odchylenia kierunku wiania wiatru. 

…………………………………………………………………………………………………... 

d) Nazwij metod� kartograficznego przedstawiania ci�nienia atmosferycznego na ma-

pach synoptycznych. 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 10. (2 pkt) 
Uzupełnij schemat obrazuj�cy podział skał magmowych ze wzgl�du na skład chemiczny 

magmy. Przyporz�dkuj po jednym z podanych przykładów skał do poszczególnych ich 

rodzajów. 

Przykłady skał: andezyt, bazalt, gabro, granit, ryolit, sjenit. 

Zadanie 11. (3 pkt) 
Na rysunku przedstawiono odcinek �rodkowego biegu rzeki.  

Nazwij formy oznaczone numerami i opisz działanie, w wyniku którego one powstaj�. 

1. Nazwa: ………………………………………..  

Działalno��: …………………………………………………………………………………... 

2. Nazwa: ……………………………………….. 

Działalno��: 

a) …………………………………………………………………………………………..……. 

b) ……………………………………………………………………………………………….. 

Skały magmowe 

…………………...…

.

……………………..…

….

…………………...…

.

……………………..…

….

przykład skały

……………………..…

….

……………………..…

….

przykład skały przykład skały
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Zadanie 12. (3 pkt) 
Najbardziej charakterystycznymi formami terenu powstałymi wskutek akumulacji eolicznej 

s� wydmy.  

Pod rysunkiem przedstawiaj�cym dwa rodzaje wydm napisz ich nazwy, typ klimatu, w 

którym powstaj� oraz wyja�nij przyczyn� ich odmiennego kształtu. 

    A    B 

a) nazwa wydmy:    ……………………………      ……………………………

b) typ klimatu:         ……………………………      ……………………………

c) wyja�nienie ró�nicy w kształcie wydmy: 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Zadanie 13. (1 pkt) 
Na podstawie poni�szej mapki wybierz dwa prawidłowe uzupełnienia zdania spo�ród 

podanych. 
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Linia na mapie przedstawia: 

a) granic� zasi�gu zlodowacenia bałtyckiego (Wisły). 

b) granic� zasi�gu zlodowacenia �rodkowopolskiego (Odry). 

c) granic� oddziaływania Morza Bałtyckiego na klimat Polski. 

d) granic� wyst�powania jezior polodowcowych w Polsce, 

e) wschodni� granic� wyst�powania buka. 

Zadanie 14. (2 pkt) 
Wybrze�e na skraju obszaru górskiego lub wy�ynnego, rozci�te przez gł�bokie doliny rzeczne 

b�d�ce obecnie zatokami. Zatoki te przewa�nie zachowuj� kierunek prostopadły do przebiegu 

wybrze�a. Powstałe w wyniku podnoszenia si� poziomu wód morskich lub obni�enia l�du.  

Zakre�l w�ród wymienionych typów wybrze�a wła�ciwe i podaj miejsce jego wyst�po-

wania. 

A. riasowe   B. fiordowe  C. limanowe  D. szkierowe

1. Norwegia   2. Ukraina  3. Irlandia  4. Finlandia  

Zadanie 15. (2 pkt) 
Na podstawie podanych opisów, rozpoznaj i nazwij typy gospodarki rolnej. 

a) Sposób gospodarowania polegaj�cy na wielkoobszarowej uprawie ro�lin w systemie mon-

okulturowym (np. kawa, kakao). Wymaga wysokich nakładów kapitału, mechanizacji i nawo-

�enia. Wyst�puje głównie w strefie gor�cej. 

………………………………………………………………………………......………………. 

b) Typ gospodarki rolnej, w której produkcja przeznaczona jest tylko na własne potrzeby. 

Przewa�a uprawa ro�lin, zwłaszcza zbó�, ro�lin okopowych i str�czkowych, ale tak�e hodo-

wane jest bydło, owce, kozy, wielbł�dy czy nawet renifery. Jego nazwa zwi�zana jest z ko-

nieczno�ci� przemieszczania si� wraz ze stadami ze wzgl�du na zmian� warunków klima-

tycznych. 

…………………………………………......……………………………………………………. 

c) Dobre efekty produkcji rolnej uzyskuje si� dzi�ki wysokim plonom ro�lin uprawnych oraz 

zwi�kszonej mleczno�ci i masie mi�snej zwierz�t hodowlanych. To typ rolnictwa nastawio-

nego na produkcj� przeznaczon� na sprzeda�. Jest charakterystyczne dla pa�stw wysoko roz-

wini�tych o du�ej g�sto�ci zaludnienia, ale o niewielkiej ilo�ci u�ytków rolnych przypadaj�-
cych na jedn� osob�.

…………………………………………………………………………………………......……. 

d) Gospodarka rolna prowadzona w krajach posiadaj�cych rozległe obszary u�ytków rolnych, 

gdzie nie ma konieczno�ci osi�gania bardzo wysokich plonów oraz intensyfikacji hodowli 

zwierz�t. Bardzo du�e zbiory s� osi�gane dzi�ki uprawie na ogromnych obszarach, a produk-

cja mi�sa, mleka lub wełny zwi�zana jest z du�� liczb� zwierz�t hodowlanych. Rolnictwo 

tego typu jest zmechanizowane, nie u�ywa si� du�ej ilo�ci nawozów sztucznych. 

………………………………………………………………………………......………………. 
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Zadanie 16. (4 pkt) 
Uzupełnij dane w tabeli, obliczaj�c przyrost naturalny, saldo migracji, przyrost rzeczy-

wisty oraz liczb� ludno�ci Polski w dniu 31 grudnia 2005 roku. 
Miejsce na obliczenia  

Bilans ludno�ci Polski w 2005 roku 
Stan ludno�ci w dniu 31.12.2004 38 174 000 

Urodzenia �ywe 356 tys. 

Zgony 363 tys. 

Przyrost naturalny  

Imigracja 9 tys. 

Emigracja 19 tys. 

Saldo migracji zagranicznych  

Przyrost rzeczywisty  

Stan ludno�ci w dniu 31.12.2005  

Do rozwi�zania zada� 17–19 wykorzystaj poni�szy tekst �ródłowy. 

  

Transport drogowy stał si� jednym z najwi�kszych zagro�e� cywilizacyjnych. Zanie-

czyszczenie powietrza, ska�enie wody, emisja hałasu, zajmowanie coraz wi�kszej powierzch-

ni terenu, wypadki drogowe wi��� si� z kosztami ponoszonymi co roku przez mieszka�ców 

naszej planety – obecnego i przyszłych pokole�.
W roku 1995 w Polsce je�dziło ponad 7,5 mln samochodów osobowych, ci��arowych, 

autobusów, a tak�e motocykli i skuterów. Po dziewi�ciu latach, w roku 2004 w Polsce je�dzi-

ło niemal 15,3 mln pojazdów, w tym 14,3 mln samochodów osobowych i ci��arowych, czyli 

najwi�kszych trucicieli �rodowiska. W roku 2005 sprowadzono 830 tys. samochodów osobo-

wych, które s� pojazdami starymi, ponad 50% z nich ma wi�cej ni� 11 lat. Ka�dego dnia wie-

le milionów silników spalinowych w Polsce emituje do atmosfery szkodliwe dla przyrody 

i człowieka gazy.  

Nieprawidłowe podej�cie do problemów transportowych w Polsce sprawiło, �e przewa�aj�ca 

wi�kszo�� przewozów pasa�erskich i towarowych w Polsce odbywa si� w transporcie drogo-

wym. W roku 2001 PKP przewiozło 332 mln pasa�erów, a w tym samym czasie samochoda-

mi podró�owało 900 mln pasa�erów. 

G�sto�� linii kolejowych w Polsce wynosi 6,73 km/100 km
2
 i chocia� wci�� si�

zmniejsza i tak jest wci�� zaliczana do najwy�szych w Europie. Mimo rozwini�tej sieci linii 

kolejowych w Polsce przeci�tny mieszkaniec kraju odbywa kolej� �rednio 7 przejazdów rocz-

nie. Dla porównania Austriak odbywa 22 przejazdy, a Holender i Niemiec po 20 przejazdów. 

Słabe zainteresowanie Polaków transportem kolejowym wynika z tego, �e czas przejazdu 

kolej� na niektórych liniach o przestarzałym taborze i infrastrukturze jest du�o dłu�szy ni�
pokonanie tej samej trasy samochodem, a cz�stotliwo�� nie do zaakceptowania. Dla pasa�e-

rów bardzo wa�ny jest tak�e standard usług i bezpiecze�stwo w poci�gach. Wprowadzenie 

monitoringu i ochrony w poci�gach Warszawskiej Kolei Dojazdowej zwi�kszyło liczb� pasa-

�erów korzystaj�cych z tego �rodka komunikacji. 

Akcyza płacona przy zakupie paliwa (równie� dla lokomotyw spalinowych) trafia wy-

ł�cznie na infrastruktur� drogow�, a nie kolejow�. Tereny kolejowe obci��one s� podatkiem 

 od nieruchomo�ci, a grunty pod drogami nie. Taka sytuacja powoduje, �e transport 
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kolejowy jest dro�szy, a Polacy wybieraj� samochód jako ta�szy �rodek komunikacji mi�dzy 

miastami. W Polsce takie czynniki, jak ukształtowanie powierzchni kraju, rozmieszczenie 

miast (w tym kilku aglomeracji licz�cych powy�ej 500 tys. mieszka�ców) s� wyj�tkowo 

sprzyjaj�ce komunikacji kolejowej. Tylko zła polityka transportowa powoduje, �e marnowana 

jest szansa na rozwój kolei.  

Według raportów Krajowej Rady Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego straty z tytułu 

kosztów wypadków drogowych wyniosły w 2003 roku 16,3 miliarda złotych. Według PKP 

taka kwota wystarczyłaby do zmodernizowania 4500 km sieci kolejowej. 
Na podstawie artykułu Bartosza Sucheckiego, „Zielone Mazowsze” 2006.04.25 

Zadanie 17. (2 pkt)
Na podstawie powy�szego tekstu sformułuj trzy argumenty istotne ze wzgl�dów społecz-

nych, przemawiaj�ce za konieczno�ci� zmian w polityce transportowej Polski w zakresie 

zwi�kszenia transportu kolejowego kosztem transportu drogowego.  

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

  

Zadanie 18. (2 pkt)
Korzystaj�c wył�cznie z tekstu, podaj trzy przyczyny niekorzystnego rozwoju kolejo-

wych przewozów pasa�erskich w Polsce. 

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

Zadanie 19. (1 pkt)
Uzasadnij, dlaczego transport samochodowy jest powszechniej wykorzystywany do 

przewozu towarów ni� transport kolejowy. Podaj dwa argumenty. 

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 20. (3 pkt)
Na podstawie konturowej mapy Polski rozpoznaj charakterystyczne dla obszarów ozna-

czonych numerami od 1 do 5 typy gleb oraz rodzaje podło�a. Wypełnij tabel�. 

Nr na 

mapie

Typ gleby Rodzaj podło�a 

1   

2   

3   

4   

5   

Zadanie 21. (1 pkt) 
Sformułuj wniosek potwierdzaj�cy zale�no�� istniej�c� mi�dzy liczb� zatrudnionych  

w I sektorze (rolnictwo) i III sektorze (usługi) gospodarki a poziomem rozwoju gospo-

darczego pa�stwa.  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Zadanie 22. (4 pkt) 
Na mapie konturowej przedstawiono kraje Europy.  

a) Na podstawie opisów rozpoznaj nazwy krajów i wpisz je w miejsca wykropkowane.

A – najlepiej rozwini�te gospodarczo pa�stwo powstałe z rozpadu byłej Jugosławii, jako je-

dyne unikn�ło wojny domowej w latach dziewi��dziesi�tych XX wieku 

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

B – wysoko rozwini�ty kraj o jednym z najwy�szych PKB w Europie w przeliczeniu na 

1 mieszka�ca, jego głównym bogactwem naturalnym jest ropa naftowa 

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

C – kraj przyj�ty do UE razem z Polsk�, wytwarzaj�cy blisko 80% energii elektrycznej 

w elektrowniach j�drowych 

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

D – pa�stwo, które przez ostatnie pół wieku było jednym z najszybciej rozwijaj�cych si� go-

spodarczo krajów Europy, osi�ga najwy�sze na kontynencie dochody z turystyki. 

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

b) Zaznacz na mapie kraje opisane w podpunkcie a), wpisuj�c na ich obszarach odpo-

wiednio litery: A, B, C, D. 
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Zadanie 23. (2 pkt) 
Jednym z najwa�niejszych globalnych problemów �rodowiskowych jest efekt cieplarniany. 

Wymie� trzy skutki globalnego ocieplenia dla �rodowiska przyrodniczego. 

1. …............................................................................................................................................... 

2. …............................................................................................................................................... 

3. …............................................................................................................................................... 

Zadanie 24. (3 pkt) 
Na podstawie danych z tabeli opisz zmiany, które dokonały si� w strukturze zatrudnie-

nia ludno�ci Polski w latach 1990–2004 oraz podaj trzy przyczyny tych zmian. 

Rok 1990 1997 2004 

pracuj�cy (w tys. osób) 16280 15940,8 12737 

w tym (w %):  

rolnictwie i le�nictwie 27 26 17 

przemy�le 28 24 23 

budownictwie 8 6 5 

usługach 37 44 55 
„Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005”, GUS 

Zmiany w strukturze zatrudnienia: 

……………………………………….......………………………………………………………

……………………………………….......………………………………………………………

 …………………………………….......………………………………………………………

Przyczyny zmian: 

1. …………………………………………...……………………………………………………

……………………………………….......………………………………………………………

2. ……………………………………………...…………………………………………………

……………………………………….......………………………………………………………

Zadanie 25. (2 pkt) 
Rozpoznaj opisy chorób. 

Jest to najcz�stsza na �wiecie choroba zaka�na, na któr� co roku zapada ponad 220 mln osób, 

a umiera 1–3 mln (s� to głównie paroletnie dzieci z Czarnej Afryki). Zachorowania poza tere-

nami tropikalnymi i subtropikalnymi endemicznego wyst�powania tej choroby spotykane s� u 

osób powracaj�cych z tych regionów, a tak�e sporadycznie w pobli�u lotnisk i portów, gdzie 

zostaj� zawleczone komary z rodzaju Anopheles. 

................................................................ 
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Po raz pierwszy oficjalnie rozpoznano j� w Ameryce w 1981 roku, cho� znacznie wcze�niej 

pojawiały si� podobne przypadki, których nierozpoznano. W nast�pnych latach choroba ta 

szybko rozprzestrzeniła si� na całym �wiecie. Do najwi�kszej liczby nowych zaka�e� obecnie 

dochodzi w regionie Afryki Subsaharyjskiej i Karaibów. W niektórych pa�stwach afryka�-
skich odsetek osób choruj�cych na ni� przekroczył 40% ludno�ci. Do chwili obecnej nie wy-

naleziono skutecznego lekarstwa zwalczaj�cego t� chorob�. 

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

Zaproponuj dwa skuteczne sposoby działania, które umo�liwiłyby ograniczenie wzrostu 

zachorowa� na te choroby. 

1. …………………………………………...……………………………………………………

……………………………………….......………………………………………………………

2. ……………………………………………...…………………………………………………

……………………………………….......………………………………………………………
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