
Pobrano ze strony www.sqlmedia.plPobrano ze strony www.sqlmedia.pl

Schemat oceniania arkusza 1 

Nr 

zad. 
Przewidywana odpowied  Punkty Kryteria zaliczenia 

1 

Np.:  

Ze wzgl du na du e nachylenia stoków, ró n  skal  

trudno ci przy pokonywaniu poszczególnych 

odcinków trasy, przebycie identycznych odcinków 

odleg o ci mo e zajmowa  ró n  ilo  czasu. 

Dodatkowo odleg o  odczytana z mapy, zw aszcza 

w terenie górskim, znacznie ró ni si  od odleg o ci 

topograficznej 

1 

W wyja nieniu uwzgl -

dni ró nice w skali tru-

dno ci zwi zane z na-

chyleniem stoków lub 

ró nice mi dzy odleg o-

ci  topograficzn  

a odczytan  z mapy ...1 p. 

2 

Np.:  

Nie wolno zbacza  ze szlaku turystycznego, zrywa  

ro lin, ha asowa , p oszy  zwierz t 

1 
Poda minimum dwa 

punkty regulaminu ...1 p. 

3 Brama Kantaka 1 
Poda w a ciw  nazw  

..................................1 p. 

4 
W kolejno ci: Ko cieliski Potok, W ciek y leb, 

1333 
1 

Wype ni poprawnie 

wszystkie luki ..........1 p. 

5 Grzbietem wzniesienia 1 Wska e w a ciw  .....1 p. 

6 

Rys. A dolina V-kszta tna (rzeczna),  

Rys. B dolina U-kszta tna (polodowcowa), 

wyja nienia np.:  

dolina V-kszta tna powsta a na skutek erozji 

wg bnej wód p yn cych,  

dolina U-kszta tna powsta a wskutek 

przemodelowania doliny rzecznej przez j zor 

lodowcowy. 

0-3 

Nazwie poprawnie 

obydwie doliny ........1 p. 

w wyja nieniu uwzgl -

dni czynnik i proces 

po... 1 p. za ka d  dolin  

7 

Np.: 

a) las, wierki, regiel górny 

b) kosodrzewina, kosówka, kar owata sosna 

c) ki górskie lub alpejskie, trawy, hale 

0-2 

Poda w a ciwe ro liny 

lub nazw  pi tra dla 

dwóch miejsc ...........1 p. 

dla trzech .................2 p. 

8 Ró n  odporno ci  ska  na niszczenie 1 
Wska e ró nic  

odporno ci ska  ........1 p. 

9 Wywierzysko lub ród o krasowe 1 Nazwie w a ciwie ....1 p. 

10 

Dlatego, e wyp ywa z du ej g boko ci ze szczelin 

gdzie nie si gaj  roczne zmiany temperatury; woda w 

takich przypadkach ma temperatur  równ  redniej 

rocznej temperaturze powietrza na tym terenie 

0-2 

W wyja nieniu uwzgl -

dni g boko  ...........1 p. 

wska e jako przyczyn  

redni  roczn  tempera-

tur  powietrza ..........1 p. 

11 
Np.:  

Przyczyn  s  szczeliny w wapieniach 
0-2 

Wska e szczeliny .....1 p. 

wska e wapienie ......1 p. 

12 

Halny; ciep y, suchy, porywisty,  

ciep y - powietrze spadaj c po stoku ociepla si  

suchy -  powietrze straci o wilgo  w czasie 

wznoszenia si , 

porywisty (ma du  pr dko ), poniewa  wyst puje 

du a ró nica ci nienia mi dzy stokiem nawietrznym 

a zawietrznym 

0-5 

Nazwie wiatr ............1 p. 

poda przynajmniej dwie 

w a ciwe cechy ........1 p. 

za wyja nienie ka dej 

cechy ...................po 1 p. 

13 
 

126 m 
1 

Poprawny wynik ........... 1p. 

dopuszczalna ró nica 10 m 

14 Wykres C 2 Wybierze w a ciw  ...2p.  
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15 

Typ jezior: polodowcowe, cyrkowe, karowe 

Wyja nienie np. nieg gromadzi si  w sp aszczeniach 

i zag bieniach terenu, pod wp ywem ci nienia wci  

przybywaj cego niegu zamienia si  w lód firnowy, 

który jest wyciskany z dolnej cz ci. Zabiera ze sob  

rozkruszone ska y z dna kot a, który ulega 

pog bieniu. Po ociepleniu klimatu i wytopieniu lodu 

powstaje w tym miejscu jezioro. 

0-3 

Poda jedn  z nazw...1 p.; 

w wyja nieniu uwzgl -

dni gromadzenie i za-

mian  niegu w lód..1 p.  

uwzgl dni wyciskanie lodu 

i pog bianie kot a.........1 p. 

16 

a) ze wzrostem wysoko ci ro nie suma rocznych 

opadów 

b) ze wzrostem wysoko ci maleje rednia roczna 

temperatura powietrza 

0-2 

Prawid owo sformu uje 

prawid owo  ......po 1 p. 

(dopu ci  uogólnienia 

np. ......maleje tempera-

tura, .........rosn  opady) 

17 

Np.: 

Wiatr napotyka barier  górsk . Powietrze wznosi si , 

co powoduje adiabatyczny spadek jego temperatury. 

Nast puje nasycenie powietrza par  wodn  i jej 

kondensacja. Powstaj  chmury a przy sprzyjaj cych 

warunkach termodynamicznych opad atmosferyczny 

0-3 

Wyja ni ogólnikowo 

u ywaj c minimum 

dwóch  ze wskazanych 

okre le  ....................1 p. 

wyja ni poprawnie 

u ywaj c co najmniej 

pi ciu okre le  .........2 p. 

wyja ni dog bnie do-

wodz c pe nego zrozu-

mienia procesu ..........3 p 

18 Inwersja temperatury 1 
Nazwie poprawnie ...1 p. 

(dopu ci  inwersja) 

19 

Np.:  

W Bia ce gwa towniej wzrasta i opada poziom wody 

(zmienia si  przep yw) ni  w Zakopiance, powodem 

jest ró nica w sp ywie powierzchniowym. Tatry 

Wschodnie maj  bardziej strome stoki, po których 

szybciej sp ywa woda, zbudowane  

s  g ównie ze ska  magmowych (granity) nie 

przepuszczaj cych wody, znaczne cz ci terenu nie s  

pokryte ro linno ci , co przyspiesza sp yw wody. 

Wi ksza wysoko  nad poziom morza powoduje 

gromadzenie si  wi kszej ilo ci niegu. 

W Tatrach Zachodnich, zbudowanych g ównie ze 

ska  osadowych, liczne szczeliny u atwiaj  wsi kanie, 

mniejsze nachylenie stoków i pokrywa ro linna 

spowalniaj  powierzchniowy sp yw wody. 

Dodatkowo w marcu wcze niej, ze wzgl du na 

mniejsz  wysoko  n.p.m., topnieje nieg. 

0-4 

Za wskazanie w 

wyja nieniu ka dego z 

czterech powodów 

(budowa geologiczna, 

nachylenie stoków, 

ro linno , okres 

topnienia niegu)....po 1 p. 

 

20 

1 – G                           4 – F 

2 – B                           5 – H 

3 – D                           6 – C 0-3 

Poprawnie przyporz -

dkuje zale no ci  

dwie..........................1 p. 

cztery .......................2 p. 

pi  ..........................3 p. 
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