
Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. 

Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać  
w żadnej formie (w tym umieszczać na stronach internetowych szkoły) poza wykorzystaniem jako 
ćwiczeniowego/diagnostycznego w szkole. 

  
 

WPISUJE ZDAJĄCY  

KOD PESEL  

                 

 

 

  

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY  
Z GEOGRAFII 

 

POZIOM PODSTAWOWY 
 
 
Instrukcja dla zdaj ącego 
 

1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 15 stron (zadania 1 – 32) 
oraz barwną mapę. Ewentualny brak zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym 
przy każdym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem. 

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 
6. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z linijki, 

lupy i kalkulatora. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYCZEŃ 2012 
 
 
 
 

Czas pracy: 
120 minut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba punktów  
do uzyskania: 50 
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Zadania 1.–9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy Pogórza Karkonoszy. 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy niżej opisanych obiektów geograficznych. 

Opis obiektu geograficznego Nazwa obiektu 

Przełęcz na wysokości 560 m n.p.m., do której można dojść zielonym 
szlakiem z Zachełmia, idąc w kierunku północnym. 

 

Grupa skalna w północnej części Przesieki, na prawym brzegu rzeki 
Podgórnej, w pobliżu rozwidlenia dróg. 

 

Wzniesienie o wysokości 626 m n.p.m., które mijamy po lewej 
stronie, idąc Drogą pod Reglami od Przesieki w kierunku zachodnim. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Odczytaj na podstawie mapy i zapisz współrzędne geograficzne szczytu Kopa (A3)  
z dokładnością do 1’. 

Szerokość geograficzna................................................................................................................. 

Długość geograficzna.................................................................................................................... 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Odległość w linii prostej mi ędzy przystankiem autobusowym przy starym młynie  
w Przesiece (C3) a Wodospadem Podgórnej (C3) wynosi na załączonej mapie 3,8 cm. 
Oblicz długość tego odcinka na mapie w skali 1 : 60 000. 
Obliczenia 

 
 
 
 
 
Odpowiedź ………………........................................................................................................... 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Oblicz wysokość względną, jaką pokonuje turysta idący od Przełęczy Żarskiej (A2)  
na górę Chojnik (A1). Zapisz obliczenia. 
Obliczenia 
 
 
 
 
 
 
 
Wysokość względna ..................................................................................................................... 
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Zadanie 5. (1 pkt) 
Oceń możliwość rozbudowy infrastruktury słu żącej uprawianiu sportów zimowych  
na terenie przedstawionym na mapie. Swoją ocenę uzasadnij, podając jeden argument. 

Ocena ........................................................................................................................................... 
Uzasadnienie 

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

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

Zadanie 6. (1 pkt) 
Fotografia zamku na górze Chojnik została wykonana z miejsca oznaczonego na mapie (A1) literą X. 

 
Źródło: Fotografia ze zbioru własnego, Jeneralczyk – Zielonka H., 2011 r. 

Podaj nazwę kierunku geograficznego, w jakim fotografujący miał skierowany aparat. 

Kierunek........................................................................................................................................ 

Zadanie 7. (1 pkt) 
Na fotografii przedstawiono jedną z tablic informacyjnych, znajdujących się przy ścieżce 
dydaktycznej poprowadzonej wokół góry Chojnik. 

 
Źródło: Fotografia ze zbioru własnego, Jeneralczyk – Zielonka H., 2011 r. 

Wykonaj polecenie na podstawie fotografii i własnej wiedzy. 
Podaj trzy cele edukacyjne ścieżki dydaktycznej, poprowadzonej wokół góry Chojnik. 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 
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Zadanie 8. (1 pkt) 
Podkreśl miejscowość, w której zimą dzień jest najdłuższy. 

A. Przesieka 

B. Podgórzyn 

C. Borowice 

D. Zachełmie 

Zadanie 9. (2 pkt) 
Podaj po dwie różnice między elementami środowiska przyrodniczego i antropogenicznego 
obszarów przedstawionych na mapie, w polach B4 i D4.  

Różnice między elementami środowiska przyrodniczego 

1. ..................................................................................................................................................

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

2. ..................................................................................................................................................

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

Różnice między elementami środowiska antropogenicznego 

1. ..................................................................................................................................................

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

2. ..................................................................................................................................................

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

Zadanie 10. (1 pkt) 
Uzupełnij tabelę, przyporządkowując odpowiednio podane cechy (A–F), charakterystyczne 
dla krajobrazu młodoglacjalnego i krajobrazu staroglacjalnego, występującego na obszarze 
Polski. 

A. Brak jezior polodowcowych. 

B. Liczne pagórki polodowcowe. 

C. Nieliczne formy polodowcowe np. pradoliny i równiny moreny dennnej. 

D. Dużo jezior morenowych, rynnowych i wytopiskowych. 

E. Równinna rzeźba terenu. 

F. Wiele różnorodnych form polodowcowych. 

Krajobraz młodoglacjalny Krajobraz staroglacjalny 
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Zadanie 11. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono formy krasowe (1–11). 

 
Na podstawie: Modzelewska B., Piełowska E., Podstawy Geografii fizycznej i geologii, 

Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 1996 r. 

Rozpoznaj na rysunku poniżej podane formy krasowe i wpisz do tabeli właściwe cyfry 
(1–11), którymi je oznaczono. 

Nazwa formy krasowej Cyfra na rysunku (1–11) 

lej krasowy  

polje  

stalagnat  

stalaktyt  

Zadanie 12. (1 pkt) 
Oblicz różnicę między czasem urzędowym letnim a czasem słonecznym Poznania 
(52°23’N; 17°E) oraz czasem urzędowym zimowym a czasem słonecznym Poznania. 
Zapisz obliczenia. 
Obliczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Różnica czasu między czasem urzędowym letnim oraz czasem słonecznym wynosi ………... 

Różnica czasu między czasem urzędowym zimowym oraz czasem słonecznym wynosi ………... 
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Zadanie 13. (2 pkt) 
Przyporządkuj podanym w tabeli masom powietrza (1–4) właściwy opis pogody (A–E). 

A. W porze zimowej występują odwilże, wzrost zachmurzenia i opady śniegu lub deszczu; 
w porze letniej – wraz ze wzrostem zachmurzenia i opadów – następuje ochłodzenie.  

B. W zimie następuje gwałtowne ocieplenie; lata są gorące, mogą wystąpić tzw. tropikalne 
noce z minimalną temperaturą powietrza, przekraczającą 20ºC. 

C. Pogoda jest zmienna ze znacznym ochłodzeniem, charakterystyczne są późnowiosenne  
i wczesnojesienne przymrozki. 

D. W zimie pogoda jest mroźna przy bezchmurnym niebie lub z niewielkim zachmurzeniem, 
bez opadów; latem pogoda jest słoneczna, gorąca i sucha. 

E. W porze zimowej jest mroźno z opadami śniegu; w porze letniej gorąco z opadami deszczu. 

 Masa powietrza Opis pogody 
(wpisz literę A, B, C, D lub E) 

1. masa polarno – morska  

2. masa polarno – kontynentalna  

3. masa zwrotnikowa  

4. masa arktyczna  

Zadanie 14. (1 pkt) 
Wymień dwa przyrodnicze zjawiska, które mogą wywołać podwodne wstrząsy 
sejsmiczne, a w konsekwencji fale tsunami. 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

Zadanie 15. (2 pkt) 
Wpisz w puste miejsca wyrażenia wybrane spośród umieszczonych w nawiasach  
tak, aby tekst dotyczący sieci wodnej był prawdziwy. 

1. Największe i najgłębsze jeziora świata są pochodzenia …………………………………. 

(polodowcowego / tektonicznego). 

2. Obszar, z którego wody nie spływają do mórz i oceanów nazywamy 

…………………………………. (zlewiskiem / obszarem bezodpływowym). 

3. Kontynentem najuboższym w wody jest …………………………………. (Ameryka 

Południowa / Australia). 

4. Polskie rzeki mają ustrój należący do …………………………………. (deszczowo-

śnieżnych / deszczowo-lodowcowych) ustrojów. 

5. Bagna i mokradła stanowią naturalne zbiorniki …………………………………. 

(artezyjskie / retencyjne), które czasowo wyłączają pewne ilości wody z obiegu. 
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Zadanie 16. (2 pkt) 
Na mapie świata zaznaczono cyframi (1–6) wybrane prądy morskie. 

 

Wykonaj polecenia na podstawie mapy i własnej wiedzy. 

a) Rozpoznaj i wpisz do tabeli nazwy prądów morskich, oznaczonych na mapie cyframi  
(1–6) oraz litery C (ciepłe) lub Z (zimne), oznaczające ich temperaturę. Nazwy 
prądów morskich wybierz spośród wymienionych poniżej. 

Prądy morskie: Benguelski, Brazylijski, Kalifornijski, Peruwiański, Wschodnioaustralijski, 
Zachodnioaustralijski, Zatokowy 

Cyfra  
na mapie 

Nazwa prądu morskiego Cecha termiczna 
(wpisz C lub Z) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

b) Podaj cyfry (1–6) oznaczające prądy morskie, które przyczyniają się do powstania 
pustyń: Atakama i Namib. 

Pustynia Cyfra na mapie 
(1–6) 

Atakama  
Namib  

Zadanie 17. (2 pkt) 
Podaj dwa przykłady korzyści gospodarczych, jakie może przynieść stopienie lądolodów 
Antarktydy lub Grenlandii. 

1. ..................................................................................................................................................

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

2. ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 18. (2 pkt) 
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, gdy zdanie jest 
fałszywe. 

W Polsce dominują monokulturowe lasy sosnowe. …………. 

W Tatrach w reglu górnym dominują świerki. …………. 

Olsy to zbiorowiska leśne rosnące na glebach suchych, głównie na piaskach. …………. 

W Bieszczadach występują głównie lasy bukowe. …………. 

W borach dominują drzewa liściaste. …………. 

Zadanie 19. i 20. wykonaj na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy. 

W końcu odkryto tarlisko węgorzy: znajdowało się ono w Morzu Sargassowym,  
na głębokości 300 – 600 metrów pod ochronnym sklepieniem wodorostów. Konsekwencją 
faktu odbywania tarła na tak odległym akwenie jest konieczność odbycia przez węgorze 
bardzo długiej wędrówki i to w obie strony. (...)  
Kiedy maleńkie larwy węgorzy wylęgną się, dryfują przez ocean na olbrzymie odległości. 
Kiedy po roku zbliżają się do wybrzeży Ameryki Północnej lub po trzech latach do wybrzeży 
Europy, przeobrażają się w młode węgorze, które bardziej przypominają dorosłe osobniki. 
Tysiące tych małych rybek płynie później w górę rzek, gdzie następnie żyją i rosną. W wieku 
około 14 lub 15 lat rozpoczynają swą długą podróż do Morza Sargassowego, gdzie odbywają 
tarło i giną. (...) 
Młode dorosłe węgorze europejskie pojawiają się w rzekach całej Europy, a nawet w Egipcie 
i w Morzu Czarnym. Swą barwę zmieniają na bardziej zwyczajną, srebrno-czarną, dopiero 
wówczas, gdy są już w pełni dojrzałe i gotowe do powrotnej podróży do Morza 
Sargassowego, gdzie odbywają tarło. 

Na podstawie: Whitfield Philips, Ziemia Planeta Tajemnicza, 
Wydawnictwo Penta, Warszawa 1998 r. 

Zadanie 19. (1 pkt) 
Wpisz cyfry (1–6) odpowiadające nazwom mijanych kolejno oceanów, mórz lub cieśnin, 
jakie młody węgorz pokonuje w swojej wędrówce od Morza Sargassowego do rzeki Wisły. 

1. Morze Północne 

2. Ocean Atlantycki 

3. Skagerrak 

4. Cieśnina Kaletańska 

5. Morze Bałtyckie 

6. Ocean Spokojny 
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Zadanie 20. (1 pkt) 
Sformułuj problem ekologiczny dotyczący życia węgorzy. 

Problem ekologiczny .................................................................................................................... 

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

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

Zadanie 21. (2 pkt) 
W tabelach (1–2) zamieszczono dane klimatyczne dla miasta Antalya w Turcji. 

Tabela 1. 
Średnia temperatura powietrza  

Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Średnia 
temperatura 
[ºC] 

9,5 10,2 12,5 15,8 20,6 25,8 28,7 28,4 24,6 20,3 14,6 11,1 

Na podstawie: http://pl.meteo365.net/klimat,antalya,2411.html  

Tabela 2. 
Wielkość opadów atmosferycznych  

Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Wielkość 
opadów 
w [mm] 

190 118 117 63 39 7 2 4 12 91 183 297 

Na podstawie: http://pl.meteo365.net/klimat,antalya,2411.html  

Wykonaj polecenia na podstawie danych zamieszczonych w tabeli i własnej wiedzy. 

a) Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza dla miasta Antalya. Zapisz 
obliczenia. 

Obliczenia 
 
 
 
 
Roczna amplituda temperatury powietrza ....................................................................... 

b) Podaj cechę rocznego rozkładu temperatury powietrza oraz rozkładu opadów 
atmosferycznych w mieście Antalya. 

1. Roczny rozkład temperatury powietrza 

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

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

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

2. Roczny rozkład opadów atmosferycznych 

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

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

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 22. (2 pkt) 
Wpisz w puste miejsca wyrażenia wybrane spośród umieszczonych w nawiasach  
tak, aby tekst dotyczący zespołów miejskich był prawdziwy. 
1. Gdy wokół dużego miasta powstaje coraz więcej małych miasteczek i osiedli, to tworzy się 

aglomeracja …………………… (policentryczna / monocentryczna). 

2. W Polsce największym skupiskiem ludności miejskiej jest konurbacja …………………… 

(dolnośląska / górnośląska). 

3. Megalopolis powstaje, gdy aglomeracje połączą się ze sobą strefami …………………… 

(centralnymi / peryferyjnymi). 

4. Miasto Essen jest częścią aglomeracji …………………… (monocentrycznej / 

policentrycznej). 

5. W krajach wysoko rozwiniętych, migracja ludności z centralnych obszarów aglomeracji 

doprowadziła do przekształcenia podmiejskich wsi w …………………… (suburbia / slumsy). 

Zadanie 23. (3 pkt) 
W tabeli zamieszczono dane dotyczące stopy bezrobocia według płci w latach 2003–2009 w Polsce. 

 Stopa bezrobocia według płci w % 
Lata Kobiety M ężczyźni 
2003 20,9 18,8 
2004 20,1 17,0 
2005 18,8 15,7 
2006 14,0 11,1 
2007   9,6   7,9 
2008   7,8   6,0 
2009   9,0   8,3 
Na podstawie: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_f_kob_mez_na_ryn_prac_2010.pdf 

a) Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli i własnej wiedzy sformułuj problem 
społeczny, dotyczący bezrobocia kobiet w Polsce. 

Problem społeczny 

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

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

b) Zaproponuj władzom samorządowym w Polsce trzy działania, które mogłyby pomóc 
osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. 

1. ..................................................................................................................................................

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

2. ..................................................................................................................................................

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

3. ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 24. i 25. wykonaj na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy. 

Do wieczora we wtorek zamknięte będzie lotnisko w Dublinie – podało BBC. Jak poinformował 
rzecznik lotniska we Frankfurcie, po nocnych opadach śniegu rano odwołano 275 lotów.  
Na Heathrow odwołano 752 loty, a obsłużono 614 połączeń. (...) 
(...) Fala mrozów i opady śniegu uwięziły w ostatnich dniach na lotnisku Heathrow tysiące 
pasażerów. Przekierowywanie lotów na inne, główne lotniska europejskie powodowało efekt 
domina i utrudnienia w innych portach lotniczych. 
Na Heathrow nie było wystarczająco dużo sprzętu odśnieżającego; port ma zainwestować  
10 mln funtów w nowe urządzenia, które pozwolą szybko usuwać śnieg. 
Paraliż europejskich lotnisk jest nie do zaakceptowania – uznała Komisja Europejska. 

PAP – 21-12-2010; 26-12-2010 
Na podstawie: http://logistyka.wnp.pl 

Zadanie 24. (2 pkt) 
Wymień trzy inne niż wymienione w tekście źródłowym zjawiska przyrodnicze, które 
okresowo wymuszają zawieszenie lotów samolotów i powodują przez to ogromny chaos  
na lotniskach oraz zdenerwowanie pasażerów. 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

Zadanie 25. (2 pkt) 
Zaproponuj dwa działania, jakie mogłyby podjąć firmy lotnicze, aby zabezpieczyć się 
przed chaosem na lotniskach w przypadku konieczności nagłego wstrzymania lotów. 

1. ..................................................................................................................................................

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

2. ..................................................................................................................................................

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

Zadanie 26. (1 pkt) 
Podkreśl trzy cechy typowe dla rolnej gospodarki ekstensywnej. 

A. Automatyzacja rolnictwa. 

B. Niskie plony zbóż. 

C. Duże zbiory zbóż. 

D. Niskie zużycie nawozów sztucznych. 

E. Duży obszar użytków rolnych przypadający na 1 ciągnik. 

F. Duże zużycie środków ochrony roślin. 
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Zadanie 27. (1 pkt) 
Uzupełnij, korzystając z symboli literowych (A–F) model, przedstawiający przyczyny 
powstawania i skutki istnienia leja depresyjnego. 

A. Wypompowywanie wody z terenu kopalni odkrywkowej. 

B. Wysuszenie gleby.  

C. Eksploatacja węgla brunatnego. 

D. Wysychanie lasów wokół kopalni. 

E. Obniżanie się poziomu wód gruntowych. 

F. Obniżenie poziomu wody w studniach wiejskich. 

 
Zadanie 28. (2 pkt) 
Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie do celów energetycznych energii geotermalnej, 
czyli naturalnej energii wnętrza Ziemi. 
Wymień dwa przykłady nośników energii geotermalnej. 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

Zadanie 29. (2 pkt) 
Podaj dwie zalety i dwie wady wykorzystywania energii geotermalnej w gospodarce. 
Zalety 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

Wady 

1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

Zadanie 30. (1 pkt) 
Rada Państw Morza Bałtyckiego została powołana na Konferencji w Kopenhadze w 1992 r. 
Podkreśl grupę państw należącą do Rady Państw Morza Bałtyckiego. 

A. Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Polska 

B. Niemcy, Łotwa, Finlandia, Polska 

C. Szwajcaria, Finlandia, Litwa, Polska 

D. Litwa, Czechy Słowacja, Polska 
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Zadanie 31. (3 pkt) 
Na rysunkach przedstawiono piramidy wieku (A–C) ludności trzech krajów na różnym etapie 
rozwoju demograficznego. 

A B C 

   
Na podstawie: Plit F., Osuch W., Sielatycki M., Wrona J., Człowiek i jego działalność, 

WSiP, Warszawa 2006 r. 

a) Rozpoznaj, która piramida wieku (A–C) przedstawia społeczeństwo młode, a która 
stare i wpisz odpowiednie litery w wyznaczonych miejscach. 

Społeczeństwo młode przedstawia piramida oznaczona literą .................................................... 

Społeczeństwo stare przedstawia piramida oznaczona literą ....................................................... 

b) Podaj po dwa problemy społeczne krajów o społeczeństwach młodych i krajów  
o społeczeństwach starych. 

Problemy krajów o społeczeństwach młodych 

1. ..................................................................................................................................................

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

2. ..................................................................................................................................................

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

Problemy krajów o społeczeństwach starych 

1. ..................................................................................................................................................

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

2. ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Zadanie 32. (2 pkt) 
Zadanie rozwiąż na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy. 
(Tekst nawiązuje do konfliktu zbrojnego między plemionami Tutsi i Hutu, który przerodził 
się w masową rzeź i zbrodnie ludobójstwa.) 

W rzezi, która miała miejsce w Rwandzie w 1994 roku zginęło prawie milion osób. 
Wielu ocalonym wciąż wydaje się, że ściga ich śmierć. (...) Liczne groby przypominają  
o tragedii, która wydarzyła się w Rwandzie przed 15 laty. Dziś śmiercionośne żniwo w tym 
kraju zbiera AIDS. (...) Nyamata powoli powraca do życia. Życia pełnego powikłań – 
pozostały wdowy, które nie mają praw do parceli po mężach, zgwałcone kobiety zarażone 
wirusem HIV oraz osierocone dzieci. (...) Otwarto jednak szpital i postawiono antenę  
dla telefonów komórkowych. Rozbudowują się dzielnice willowe. (...) 
W styczniu 2003 roku rząd Rwandy zwolnił z więzień szesnaście tysięcy zabójców, którzy 
przyznali się do winy, lecz nie zdążono ich osądzić. 

Na podstawie: Przedruk fragmentu książki Jeana Hatzfelda, Strategia antylop. Czas nie goi ran; 
Focus 8/2009 

Podaj trzy przykłady działań społeczności międzynarodowej, które powinny być 
podjęte, aby pomóc ludności Rwandy. 

1. ..................................................................................................................................................

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

2. ..................................................................................................................................................

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

3. ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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BRUDNOPIS 
 


