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Zadanie 42. (0–1)
Wyjaśnij, na czym polega mechanizm cofania się wybrzeża klifowego.

 

 

 

Zadanie 40. (0–2)
Dokończ zdania.

a) Na fotografii I. przedstawiono typ wybrzeża, które na mapie oznaczono cyfrą  .

b) Na fotografii III. przedstawiono typ wybrzeża, które na mapie oznaczono cyfrą  .

Zadanie 41. (0–2)
Oceń prawdziwość każdej informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.

Nr Informacja Prawda Fałsz

1. Wybrzeże szkierowe powstało wskutek zatopienia przez morze obszaru polodow-
cowego z licznymi mutonami.

2. Na fotografii II przedstawiono wybrzeże wynurzone.

3. Na fotografii I literą A oznaczono klif.

4. W Polsce nie występuje wybrzeże zalewowo-mierzejowe.

Materiał źródłowy do zadań 40. i 41.
Fotografie oznaczone cyframi (I–III) przedstawiają różne typy wybrzeży.

II. III. 

Mapa przedstawia rozmieszczenie dominujących typów wybrzeży Morza Bałtyckiego.

I. 
A
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Zadanie 44. (0–2)
Przyporządkuj pojęciom odpowiednie opisy.

a) Kosa.
b) Mierzeja.
c) Lido (bariera).
d) Rewa.

A. Część morza między barierą a wybrzeżem.
B.  Wynurzony wał piaszczysty przyrastający z obu stron zatoki powstały w wyniku działania 

prądów przybrzeżnych.
C.  Długie, równoległe do wybrzeża wały piaszczyste wynurzające się z wody tylko przy jej  

bardzo niskich stanach.
D. Wynurzony wał piaszczysty, łączący się tylko jednym końcem z lądem.
E.  Długi, stosunkowo trwały, równoległy do wybrzeża wał piaszczysty tworzący się zazwyczaj  

w morzach o małej amplitudzie pływów.

a)         b)        c)        d)    

Zadanie 43. (0–2)
Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwe rubryki nazwy typów wybrzeża, ich genezę, cechy  
morfologiczne oraz przykładowe obszary występowania.

Typ wybrzeża Geneza Cecha  
morfologiczna

Obszar  
występowania

Wybrzeże riasowe

Na przykład wybrzeża 
Norwegii, Nowej Zelan-
dii, Szkocji.

Zalanie wylotów dolin  
rzecznych odciętych  
od morza mierzejami lub 
odcięcie piaszczystymi 
wałami lejkowatych ujść 
rzecznych.

Występowanie licznych 
wąskich, długich wysp 
ułożonych równolegle 
do linii brzegowej.
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Zadanie 1. (0–2)
Na rysunku przedstawiono profil glebowy z zaznaczonymi poziomami genetycznymi. 
Przyporządkuj każdemu poziomowi odpowiednią nazwę (litery A–F) oraz opis (cyfry I–VI).

KARTY PRACY DO ROZDZIAŁU GLEBY. BIOSFERA

A. Poziom wmywania (iluwialny).
B. Poziom próchniczny.
C. Ściółka.
D. Skała macierzysta.
E. Poziom wymywania (eluwialny).
F. Zwietrzelina skały macierzystej.
 
I.  Warstwa, w której kwasy organiczne rozpuszczają niektóre substancje mineralne  

i razem z wodą opadową wypłukują je do poziomów położonych niżej.
II. Warstwa słabo rozłożonych substancji organicznych, m.in. liści oraz igieł.
III. Niezwietrzała część podłoża skalnego, która nie uległa procesom glebotwórczym.
IV.  Warstwa, w której zachodzi proces humifikacji; grubość tego poziomu decyduje  

o żyzności gleby.
V. Częściowo zwietrzała część podłoża skalnego.
VI. W tym poziomie osadzają się związki wymyte z wyższych poziomów.

Zadanie 2. (0–1)
Fotografie przedstawiają dwie wybrane gleby występujące w różnych strefach klimatycznych. 

, 

, 
, 

, 
, 

, 

A. B.

Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyznaczo-
nych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach.

a) Na fotografii A przedstawiono glebę  (terra rossa / bielicową).

b)  Ciemniejsze miejsca oznaczone na obu profilach glebowych cyfrą 1 są wynikiem 

nagromadzenia się  (związków glinu i żelaza / związków siarki).

c)  Gleba przedstawiona na fotografii A występuje na obszarach o klimacie  

(cieplejszym / chłodniejszym) niż gleba przedstawiona na fotografii B.

1
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Zadanie 3. (0–2)
Oceń prawdziwość każdej informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.

Nr Informacja Prawda Fałsz

1. W procesie glebotwórczym wyróżnia się procesy przygotowawcze, które obej-
mują różne typy wietrzenia. 

2. Humifikacja i mineralizacja to jedne z końcowych procesów glebotwórczych 
kształtujących profil glebowy. 

3. Czynnikiem glebotwórczym, który ma niewielki wpływ na rodzaj i tempo proce-
sów glebotwórczych, jest klimat. 

4. Działalność człowieka może zarówno wspomagać rozwój gleb, jak i je niszczyć. 

5. Gleba mało żyzna jest zawsze glebą mało urodzajną.

6. Żyzność oznacza naturalną zdolność gleby do zaspokajania życiowych potrzeb 
roślin poprzez dostarczanie im składników pokarmowych, wody i powietrza.

Zadanie 4. (0–2)
Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie jej rubryki:
a) nazwy typów gleb, których profile przedstawiono poniżej.
b) litery (A–D), którymi oznaczono profile danych typów gleb.
c) ocenę przydatności rolniczej gleb (bardzo dobra, dobra, średnia, słaba, bardzo słaba).

Rodzaje gleb Nazwa gleby Profil gleby 
(A–D) Ocena przydatności rolniczej

Gleby strefowe

Gleby astrefowe

A. B. C. D.
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1:200 000 000

Materiał źródłowy do zadań 5. i 6.
Mapy przedstawiają rozmieszczenie gleb oraz roślinności potencjalnej na świecie.

1:200 000 000
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Opis Odpowiedź Uzasadnienie

Czerwone i czerwonożółte gleby ferralitowe 
odznaczają się małą zawartością próchnicy.

 TAK 

 NIE
ponieważ  A

 B

Gleby bielicowe są glebami astrefowymi.  TAK

 NIE
ponieważ  C

 D

Czarnoziemy należą do najżyźniejszych gleb  
na świecie i są glebami strefowymi.

 TAK

 NIE
ponieważ  E   F

 C  D

Mady występują najczęściej w deltach rzek  
i dolnych odcinkach dolin rzecznych.

 TAK

 NIE
ponieważ  G

 H

A –  znajdują się w strefie bardzo obfitych opadów, które powodują intensywne przemywanie 
gleby.

B –   znajdują się w strefie bujnej roślinności, która, rozkładając się intensywnie, tworzy grubą 
warstwę próchnicy.

C  –  występują w prawie wszystkich szerokościach geograficznych.
D  –  występują w określonych szerokościach geograficznych, co na mapie jest widoczne  

w postaci nieregularnej wstęgi.
E  –  najczęściej powstają na utworach lessowych i charakteryzują się bardzo grubym  

poziomem próchnicznym.
F –  less, jako skała macierzysta gleby, uniemożliwia powstawanie poziomu próchnicznego.
G  –  akumulacja aluwiów jest najintensywniejsza u ujścia rzek.
H –  akumulacja aluwiów jest najintensywniejsza w górnym odcinku rzeki.

Zadanie 5. (0–4)
Uzupełnij tabelę, wybierając odpowiedź (TAK/NIE) oraz uzasadnienie swojego wyboru. 

Zadanie 6. (0–2)
Uzupełnij tabelę, wpisując:
a) numer, jakim oznaczono daną strefę na mapie roślinności potencjalnej (1–4).
b) typ gleby najczęściej występujący pod tą formacją roślinną.
c) dwie charakterystyczne cechy dla każdej strefy roślinnej.

Nazwa strefy roślinnej Numer 
strefy Typ gleby Cechy strefy roślinnej

Tundra 
1.

2.

Stepy 
1.

2.

Lasy liściaste i mieszane 
strefy umiarkowanej

1.

2.

Wilgotne lasy równikowe
1.

2.
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Przedstaw jeden negatywny i jeden pozytywny przykład działalności człowieka wpływającej 
na roślinność oraz gleby w tajdze i na sawannie.

Tajga

Przykład pozytywny: 

Przykład negatywny: 

Sawanna

Przykład pozytywny: 

Przykład negatywny: 

Zadanie 8. (0–2)
Fotografia przedstawia obszar wydobycia węgla brunatnego.

Zadanie 9. (0–1)
Przedstaw propozycję rekultywacji i zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji 
węgla brunatnego.

Wymień dwa negatywne skutki dla gleb oraz dla szaty roślinnej wynikające z przedstawione-
go na fotografii sposobu eksploatacji węgla brunatnego.

•   

•   



129

V
II. G

leb
y. B

io
sfera

Zadanie 10. (0–1)
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Kserofity to rośliny
a) sucholubne, przystosowane do czasowego niedoboru wody. 
b)  jednoroczne, które przeżywają niekorzystny dla wegetacji okres w postaci nasion o przedłużonym 

okresie kiełkowania.
c) mające korzenie powietrzne, którymi pobierają wilgoć z powietrza.
d) zwane poroślami, które żyją na innych roślinach, ale nie są pasożytami. 

Materiał źródłowy do zadań 11. i 12.
Wykres przedstawia rozkład stref krajobrazowych w zależności od wielkości opadów i temperatury 
powietrza.

Zadanie 11. (0–1)
Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyzna-
czonych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach.

a)  Strefa krajobrazowa, w której dominują mchy i porosty, a średnia roczna temperatura 

powietrza wynosi ok. –10°C, to  (tundra / tajga). 

b)  Region, w którym średnia roczna temperatura powietrza to ok. 25°C, a średnia roczna 

suma opadów wynosi ok. 1000 mm, jest położony w strefie krajobrazowej zwanej 

 (sawanną / prerią). 

c)  Strefa oznaczona na wykresie literą A to  (las iglasty / wilgotne lasy 

równikowe).

Zadanie 12. (0–1)
Sformułuj zależność występującą między wielkością opadów a wysokością roślin w strefach 
krajobrazowych. 
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Oceń prawdziwość każdej informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.

Nr Informacja Prawda Fałsz

1.
Stepy to strefa krajobrazowa szczególnie wrażliwa na nieprawidłową działal-
ność rolniczą, w efekcie której dochodzi do zmian praktycznie uniemożliwia-
jących korzystanie z doskonałych warunków rolniczych.

2. Zachowanie bioróżnorodności, m.in. przez ochronę wymierających gatun-
ków, jest możliwe np. dzięki bankom nasion.

3. W strefie krajobrazowej wysokich gór na skutek działalności przemysłowej 
dochodzi do nieustannego niszczenia środowiska.

4.
Pojawienie się człowieka na Ziemi i związane z tym zmiany w ekosystemie 
są uważane przez niektórych naukowców za jedną z katastrof ekologicz-
nych.

Zadanie 14. (0–2)
Mapa przedstawia krainy zoogeograficzne. 

1

1

2

3

4

5

6

7 8

1:200 000 000

Uzupełnij tabelę, dopisując do podanych nazw zwierząt:
a) literę (A–H) odpowiadającą właściwej dla tych zwierząt krainie zoogeograficznej.
b) cyfrę (I–VIII), którą oznaczono daną krainę na mapie.

A. Kraina nearktyczna.
B. Kraina antarktyczna.
C. Kraina australijska.
D. Kraina neotropikalna.
E. Kraina palearktyczna.
F. Kraina etiopska.
G. Kraina orientalna.
H. Kraina madagaskarska.
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Nazwy charakterystycznych 
zwierząt

Kraina zoogeograficzna
(A–H)

Oznaczenie krainy na mapie 
(I–VIII)

Kangury, kolczatki, diabły 
tasmańskie

Goryle, szympansy, zebry, lwy, 
słonie

Bizony, skunksy, woły piżmowe, 
kojoty

Lamy, alpaki, kapibary, tapiry, 
mrówkojady

Zadanie 15. (0–4)
Uzupełnij tabelę, wybierając odpowiedź (TAK/NIE) oraz uzasadnienie swojego wyboru. 

Zadanie 16. (0–1)
Podaj dwie różnice między krainą madagaskarską a krainą australijską.

• 

• 

Opis Odpowiedź Uzasadnienie

Zwierzęta pustyń mają zazwyczaj niewielkie rozmiary 
i większość z nich prowadzi nocny tryb życia.

 TAK 

 NIE
ponieważ  A

 B

Step jest zamieszkiwany przede wszystkim przez 
zwierzęta potrafiące szybko biegać.

 TAK

 NIE
ponieważ  C

 D

Na obszarach polarnych większość zwierząt żyje  
z dala od wybrzeży.

 TAK

 NIE
ponieważ  E 

 F 

W wilgotnych lasach równikowych większość 
zwierząt prowadzi nadrzewny tryb życia.

 TAK

 NIE
ponieważ  G

 H

A – chroni je to przed nadmierną utratą wody z organizmu.
B –   im większe rozmiary, tym więcej mogą zmagazynować w organizmie wody; ponadto  

w nocy na pustyni jest zbyt ciemno, by mogły znaleźć pożywienie.
C –  jest to formacja bezdrzewna, która nie daje schronienia zwierzętom w razie 

niebezpieczeństwa. 
D –  jest to formacja leśna, zatem dominują tu gatunki prowadzące głównie nadrzewny tryb 

życia.
E – w głębi lądu mogą znaleźć więcej pożywienia.
F – najwięcej pożywienia mogą znaleźć w wodach morskich.
G –  grząskie podłoże utrudnia poruszanie się na ziemi, a zwarte korony drzew ułatwiają  

przemieszczanie się po gałęziach.
H – większość gatunków to zwierzęta o dużych rozmiarach, które muszą poruszać się po ziemi. 
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Na mapie oznaczono miejsca występowania wybranych gatunków zwierząt. 

Nazwa Oznaczenie cechy  
przystosowawczej (A–E) Cyfra na mapie (1–5)

Renifer

Pingwin cesarski

Kapibara

Kozica 

Zadanie 18. (0–2)
Podaj po jednym przykładzie wpływu gospodarczej działalności człowieka na środowisko 
przyrodnicze w strefie wilgotnych lasów równikowych oraz w strefie Sahelu.

• 

• 

Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie rubryki litery (A–E), którymi oznaczono cechy 
przystosowawcze do życia w środowisku, oraz cyfry (1–5), którymi oznaczono na mapie 
miejsca występowania opisywanych gatunków zwierząt.

A.  Krótka sierść szybko wysycha; oczy, uszy i nozdrza znajdują się na czubku głowy, co stanowi 
przystosowanie do wodnego trybu życia.

B. Kły służące do poszukiwania pokarmu w glebie oraz do walki lub obrony.
C. Racice o ostrych krawędziach ułatwiają poruszanie się po śniegu i lodzie.
D. Dłuższe tylne kończyny, a przy tym racice umożliwiające wspinanie.
E.  Dzięki hemoglobinie możliwe jest funkcjonowanie w środowisku ubogim w tlen, a więc np. długie 

nurkowanie na dużych głębokościach. 
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Zadanie 20. (0–2)
Uzasadnij, podając trzy czynniki przyrodnicze, że na obszarze oznaczonym literą A  
występują najkorzystniejsze warunki do rozwoju gospodarki rolnej.

• 

• 

• 

Zadanie 19. (0–1)
Na schemacie cyframi 1 i 2 oznaczono różne środowiska życia organizmów wszechoceanu.

Zadanie 21. (0–1)
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Przedstawione na ilustracji cechy są charakterystyczne dla strefy klimatów
a) równikowych i zwrotnikowych.
b) umiarkowanych i podzwrotnikowych.
c) zwrotnikowych i podzwrotnikowych.
d) okołobiegunowych i umiarkowanych.

Materiał źródłowy do zadań 20. i 21.
Ilustracja przedstawia zależność występowania stref krajobrazowych od średniej rocznej temperatu-
ry powietrza oraz średniej sumy opadów atmosferycznych.

Wybierz właściwe uzupełnienie zdania, zaznaczając literę (A lub B) oraz numer (1 lub 2). 
Strefa charakteryzująca się najlepszymi warunkami do życia to 

A. pelagial,
który oznaczono na rysunku cyfrą

1.

B. litoral, 2.
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Nosorożec jawajski – […] jeden z pięciu żyjących do dziś gatunków nosorożców. Należy do tego sa-
mego rodzaju co nosorożec indyjski […]. Jego rogi, mniejsze niż u innych nosorożców, osiągają zwykle 
długość poniżej 25 cm. Gatunek cechował się niegdyś szerokim zasięgiem występowania. Rozciągał 
się on od Indonezji, przez południowo-wschodnią Azję, aż do Indii i Chin. Pomimo to dziś uzna-
je się go za krytycznie zagrożony. Na wolności przetrwały jedynie dwie populacje. Żaden osobnik 
nie przebywa w ogrodzie zoologicznym. Być może czyni to go najrzadszym dużym ssakiem świata.  
Licząca około 40–50 zwierząt populacja żyje w Parku Narodowym Ujung Kulon na Jawie w  In-
donezji. Mniejsza grupa, oceniana w 2007 na nie więcej niż 8 sztuk, przetrwała w wietnamskim 
Parku Narodowym Cat Tien. Spadek liczebności nosorożca jawajskiego wiąże się z kłusownictwem, 
głównie z powodu rogów, którym tradycyjna chińska medycyna przypisuje wielką wartość. Na czar-
nym rynku ich cena wynosi aż 30 000 USD za kilogram. Utrata siedlisk, głównie na skutek wojen 
w południowo-wschodniej Azji, jak wojna wietnamska, także przyczyniła się do spadku populacji 
i uniemożliwiła poprawę sytuacji. Obszar wciąż jeszcze zamieszkany przez te zwierzęta położony 
jest w obrębie dwóch terenów chronionych, jednak nosorożcom ciągle zagrażają kłusownicy, choroby, 
niekorzystny wpływ wywiera także utrata różnorodności genetycznej związana z chowem wsobnym.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nosoro%C5%BCec_jawajski

Tekst źródłowy do zadań 22. i 23.
Tekst przedstawia sytuację populacji nosorożca jawajskiego występującego w Azji.

Zadanie 22. (0–1)

Wyjaśnij, dlaczego nosorożec jawajski jest zagrożony wyginięciem, mimo iż żyje na obszarach 
prawnie chronionych. 

 

 

 

Zadanie 23. (0–1)

Zaproponuj dwa działania zmierzające do zachowania tego gatunku.

•   

•   

Zadanie 24. (0–1)
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Endemity to
a)  gatunki roślin lub zwierząt, które żyły w poprzednich epokach geologicznych lub klimatycz-

nych na danym obszarze, a obecnie ich występowanie jest znacznie ograniczone. Przykładem 
może być wierzba lapońska rosnąca w polskich Karkonoszach, a charakterystyczna dla tundry. 

b)  gatunki roślin lub zwierząt, które występują tylko w jednym miejscu (obszarze) na świecie. 
Przykładem mogą być kangury, przedstawiciele torbaczy w Australii.

c)  gatunki roślin lub zwierząt, które są zagrożone wyginięciem w wyniku zmieniających się  
warunków środowiskowych oraz na skutek działalności człowieka.

d)  gatunki roślin lub zwierząt żyjących w najwyższych partiach gór w skrajnie niesprzyjających 
warunkach klimatycznych.
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Zadanie 25. (0–2)
Na mapie literami (A–F) zaznaczono niektóre ważniejsze parki narodowe na świecie.

Nazwa parku narodowego Litera, którą oznaczono  
park na mapie 

Strefa  
krajobrazowa

Strefa  
klimatyczna

Amazoński PN

PN Serengeti

Białowieski PN

PN Ziemi Ognistej

PN Uluru

1:200 000 000

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie jej rubryki litery (A–F), którymi oznaczono dane 
parki na mapie, oraz nazwy stref krajobrazowych i klimatycznych, w których one występują.
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POZIOM ROZSZERZONY

60

4

8

Instrukcja dla zdającego
1.  Arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 

1.–26.) oraz barwny załącznik. Mapa znajduje się 
na stronie 28 Maturalnych kart pracy. 

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

3.  Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czar-
nym tuszem/atramentem.

4.  Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie prze-
kreśl.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
6.  Podczas egzaminu możesz korzystać z linijki, lupy 

i kalkulatora.
7.   Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej 

dla egzaminatora.
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Materiał źródłowy do zadania 7. 
Fotografia schroniska w Sudetach wykonana ze szczytu Śnieżki.

Materiał źródłowy do zadań 17. i 18. 
Mapa przedstawia zasolenie wód powierzchniowych Morza Bałtyckiego.

Materiał źródłowy do zadania 26. 
Fotografie przedstawiają wybrane formacje roślinne na świecie.

A. B.
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Zadanie 1. (0–2)
Na podstawie informacji podanych w tabeli rozpoznaj opisywane obiekty.  
Wpisz w odpowiednie rubryki ich nazwy.

Zadanie 2. (0–2)
Podaj nazwy metod kartograficznych, za pomocą których przedstawiono na mapie dane 
elementy środowiska geograficznego.

A. Lasy: 

B. Drogi kołowe: 

C. Ukształtowanie terenu: 

D. Ścieżki rowerowe: 

E. Stacje Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego: 

Zadanie 3. (0–2)
Do podanych w tabeli nazw form rzeźby terenu dopisz czynniki rzeźbotwórcze, które  
doprowadziły do powstania tych form, oraz procesy, w wyniku których dane formy powstały.

ARKUSZ MATURALNY – GEOGRAFIA FIZYCZNA

Wskazane zdania wykonaj na podstawie barwnego materiału zamieszczonego w załączniku. 
Zadania 1.–7. wykonaj na podstawie mapy turystyczno-topograficznej „Karkonosze” ze strony 28.

Lp. Opis obiektu Nazwa obiektu

1. Obiekt sakralny położony przy granicy Karkonoskiego 
Parku Narodowego (obok poczty).

2. Skalne ostańce położone na zachód od Wielkiego 
Stawu.

3.
Strumień, którego źródło znajduje się na granicy lasu, 
a jedna z jego współrzędnych geograficznych to 
50°45'N.

4. Szczyt o wysokości 1407 m n.p.m. położony 
w obrębie Czarnego Grzbietu.

Forma rzeźby terenu Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy

Dolina Łomniczki

Kocioł Małego Stawu

Pielgrzymy
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Zadanie 4. (0–1)
Oblicz powierzchnię na mapie obszaru ochrony ścisłej w Karkonoskim Parku Narodowym, 
wiedząc, że w rzeczywistości wynosi ona 1726 ha. Zapisz obliczenia, a wynik podaj z dokład-
nością do 0,01 cm2.

Odpowiedź: 

Obliczenia:

Zadanie 5. (0–2)
Oblicz wysokość górowania Słońca w dniu przesilenia zimowego na niebieskim szlaku  
nad Rudnym Potokiem po czeskiej stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. 

Zadanie 6. (0–2)
Oblicz średnie nachylenie stoku wzdłuż ścieżki na Czarnym Grzbiecie od granicy państwa 
do granicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Wynik podaj w promilach.

Zadanie 7. (0–1)
Spośród podanych azymutów podkreśl ten, na który turysta skierował obiektyw aparatu 
fotograficznego, wykonując zdjęcie ze szczytu Śnieżki.

A. 245° 
B. 45° 
C. 315° 
D. 180°

Odpowiedź: 

Obliczenia:

Odpowiedź: 

Obliczenia:

Zadanie 7. rozwiąż na podstawie fotografii wykonanej ze szczytu Śnieżki.
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Łomnica jest jedną z najdzikszych i najniebezpieczniejszych górskich rzek Karkonoszy o długości  
20 km. W górnym odcinku średni spadek wód wynosi 72 promile, w dolnym odcinku jest on sied-
miokrotnie mniejszy. Już w średniowieczu jej koryto i dolinę przemierzali Walończycy w poszuki-
waniu złota i kamieni szlachetnych. Rzeka jest bardzo kapryśna i zdradliwa. Podczas powodzi  
w 1897 roku zniszczyła wiele domów, dróg i gospodarstw rolnych, a nawet linię kolejową.
W ramach wielkiego programu przeciwpowodziowego w latach 1910–1915 koryto rzeki uregulo-
wano i obudowano na wielu odcinkach. Wzniesiono zapory przeciwrumowiskowe. Jedna z nich 
utworzyła malowniczy zalew oraz atrakcyjny dla turystów wodospad. Skuteczność zapory została 
potwierdzona podczas „Powodzi Tysiąclecia” w 1997 roku.

Na podstawie: http://www.karpacz.pl/pl/atrakcje/zapora-na-lomnicy

Poniższy tekst dotyczy rzeki Łomnicy. 
Zadanie 8. (0–1)

Zadanie 10. (0–2)
Rysunki przedstawiają różne oświetlenie Ziemi w ciągu roku. 

Zadanie 9. (0–1)
Wymień dwie funkcje, jakie pełnią zbiorniki retencyjne występujące w górach.

1. 

2. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdym wersie właściwe daty oraz odpowiednie litery (A–D),  
którymi oznaczono opisy. Daty wybierz spośród podanych.

Numer rysunku Data Litera, którą oznaczono opis

1.

2.

3.

22 VI, 22 XII, 23 IX, 21 III

A. Dzień w Sydney i w Warszawie trwa tyle samo godzin. 
B. Na 65°S Słońce góruje na wysokości 1°34'.
C. Nad biegunem południowym trwa półroczny dzień polarny.
D. Nad Europą Słońce góruje w zenicie.

Podaj dwa zagrożenia wynikające z mieszkania w bliskim sąsiedztwie brzegów Łomnicy.

1. 

2. 

3.2.1.
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Uzupełnij tabelę, wpisując obok cyfr odpowiadających zaznaczonym na mapie stacjom  
odpowiedni rodzaj klimatu (I–III) oraz właściwy klimatogram (A–C).

Stacja meteorologiczna Rodzaj klimatu (numer I–III) Klimatogram (litera A–C)

1

2

C.B. A. 

I. Klimat zwrotnikowy wilgotny.
II. Klimat podzwrotnikowy suchy.
III. Klimat umiarkowany ciepły kontynentalny.

Zadanie 11. (0–2)
Poniżej przedstawiono klimatogramy dla wybranych stacji meteorologicznych oraz mapę  
z zaznaczonymi stacjami meteorologicznymi.
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Zadanie 13. (0–2)
Oceń prawdziwość każdej informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.

Nr Informacja Prawda Fałsz

1. Nad Polskę napływają głównie masy powietrza z kierunku południowego.

2. Wpływ Oceanu Atlantyckiego na klimat naszego kraju jest niewielki.

3. Przejściowość klimatu Polski wynika ze ścierania się mas powietrza o różnych 
cechach.

4. W Polsce dominują wiatry z kierunku wschodniego.

Materiał źródłowy do zadań 12. i 13. 
Na ilustracji cyframi (1–5) oznaczono główne kierunki napływu mas powietrza nad Polskę. 

Skrót  
nazwy masy  

powietrza

Pełna nazwa masy 
powietrza

Numer 
strzałki

Opis pogody związanej  
z daną masą powietrza

PPm

lato

zima

PPk

lato

zima

Zadanie 12. (0–2)
Uzupełnij tabelę przedstawiającą główne kierunki napływu mas powietrza nad Polskę.  
W tym celu wpisz w odpowiednie jej rubryki:

– nazwę masy powietrza napływającego nad Polskę.
– numer strzałki, którą na ilustracji oznaczono kierunek napływania tej masy powietrza.
–  krótki opis pogody dla lata i zimy (temperatury powietrza oraz opady lub ich brak),  

jaką ta masa powietrza przyniesie.
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Zadanie 15. (0–1)
Mapa przedstawia rozmieszczenie prądów morskich na oceanach.

Zadanie 14. (0–2)
Poniżej przedstawiono zdjęcia Słońca wykonywane w godzinnych odstępach czasu na norweskiej 
wyspie Loppa (70°14'N; 22°22'E). 

Podaj nazwę zjawiska, które przedstawia prezentowana fotografia, oraz uzasadnij jego  
występowanie. 

Nazwa zjawiska: 

Uzasadnienie: 

Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania, wpisując w wyznaczo-
nych miejscach jedno z określeń podanych w nawiasach. 

A.  Prądy morskie płynące wzdłuż zachodnich wybrzeży kontynentów na półkuli południowej są 

 (ciepłe / zimne).

B.  Ciepłe prądy morskie docierają do obszarów okołobiegunowych na półkuli  

(południowej / północnej).

C.  Kierunek zgodny z pasatami występującymi m.in. na Pacyfiku ma  

(Prąd Północnorównikowy / Równikowy Prąd Wsteczny).
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Zadanie 17. (0–1)
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Zasolenie powierzchniowych wód Bałtyku
A. wzrasta w kierunku północnym i wschodnim.
B.  kształtuje się na poziomie zasolenia wód wszechoceanu w strefie zwrotnikowej.
C. średnio wynosi 7–8‰.
D.  jest wyższe niż średnie zasolenie powierzchniowych wód Morza Śródziemnego.

Zadanie 16. (0–1)
Podaj dwa przykłady wpływu upwellingu występującego u wybrzeży Chile i Peru na działal-
ność gospodarczą człowieka. 

1. 

2. 

Zadanie 18. (0–2)
Podaj po jednej przyczynie, która miała wpływ na wielkość średniego zasolenia w okolicach 
Cieśnin Duńskich oraz północnej części Zatoki Botnickiej.

Cieśniny Duńskie:

Północna część Zatoki Botnickiej:

Zadanie 19. (0–2)
Do podanych zjawisk dopasuj przyczyny ich powstawania. 

A. Sejsza. 
B. Tsunami. 
C. Pływy.
D. Powstawanie gór lodowych.

1. Przyciąganie Księżyca i Słońca.
2. Podmorskie wybuchy wulkanów.
3. Różnica zasolenia wód.
4. Cielenie się lodowca.
5. Powstanie dwóch układów różnych ciśnień nad zbiornikiem wodnym.

A.        B.       C.       D.      

Zadania 17. i 18. rozwiąż na podstawie barwnej mapy przedstawiającej zasolenie wód  
powierzchniowych Morza Bałtyckiego.
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Zadanie 21. (0–1)
Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy wyjaśnij, dlaczego w strefie zwrotnikowej wystę-
pują obszary o ujemnym bilansie wodnym. 

Zadanie 22. (0–1)
Poniżej przedstawiono schematyczny przykrój geologiczny. 

A. Zjawiska wulkaniczne.
B. Płytkie morze w klimacie suchym.
C. Ochłodzenie klimatu i zlodowacenie.
D. Głębokie morze.
E. Bujny las w klimacie równikowym wilgotnym.

Zadanie 20. (0–1)
Wskaż zależność występującą między wielkością 
opadów a wielkością odpływu. 

Materiał źródłowy do zadań 20. i 21.
Wykres przedstawia rozkład opadów, parowania  
i odpływu w zależności od szerokości geograficznej.

Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia oraz warunki panujące na obszarze, którego 
dotyczy przekrój geologiczny. W tym celu wpisz do schematu litery w odpowiedniej kolejności.
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Mapy oznaczone cyframi I i II przedstawiają dwa typy wybrzeży morskich.  

A – skały wapienne są nieodporne na działanie wód opadowych.
B – skały wapienne są odporne na wietrzenie chemiczne.
C – brak opadów sprzyja krasowieniu.
D – brak wody ogranicza wietrzenie chemiczne skał.
E – less to silnie zdiagenezowana skała osadowa odporna na wypłukiwanie.
F – less to pył pochodzenia eolicznego, który daje się łatwo wypłukiwać przez wody opadowe.

Zadanie 24. (0–3)
Uzupełnij tabelę, wybierając odpowiedź (TAK/NIE) oraz uzasadnienie swojego wyboru. 

Lp. Opis Odpowiedź Uzasadnienie

1. Leje krasowe bardzo często powstają  
na obszarach pokrytych skałami wapiennymi.

 TAK 

 NIE
ponieważ  A

 B

2. Zjawiska krasowe są najintensywniejsze  
w klimatach suchych.

 TAK

 NIE
ponieważ  C

 D

3. Obszary, na których występują utwory lessowe, 
bardzo łatwo ulegają erozji wodnej.

 TAK

 NIE
ponieważ  E 

 F 

Wybierz właściwe dokończenia zdań (A lub B) oraz uzasadnienia (1 lub 2). 
a) Wybrzeże oznaczone cyfrą I to 

A. wybrzeże fiordowe,

gdyż

1.
cechą tego wybrzeża są fiordy, czyli głębokie  
i wąskie zatoki ciągnące się na długości nawet 
kilkudziesięciu kilometrów.

B. wybrzeże dalmatyńskie, 2.
charakteryzuje się występowaniem wydłużonych 
wysp i wąskich półwyspów ułożonych równolegle 
do linii brzegowej.

b) Wybrzeże oznaczone cyfrą II to 

A. wybrzeże zalewowe,

gdyż

1.
powstanie tego wybrzeża wiąże się z częściowym 
odcięciem przez mierzeję zatoki od otwartego 
morza.

B. wybrzeże limanowe, 2.
utworzone zostało poprzez zalanie wodami  
morskimi wylotów dolin rzecznych i odcięcie  
ich mierzejami lub piaszczystymi wałami. 

I.I. II.
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Zadanie 25. (0–1)
Na rysunku przedstawiono granice pięter klimatyczno-roślinnych w Himalajach i Andach. 

Zadanie 26. (0–2)
Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy przyporządkuj każdej formacji roślinnej 
ukształtowany pod nią dominujący typ gleby oraz po jednym przykładzie roślin i zwierząt.

Typ gleby: gleby brązowoczerwone, czarnoziemy, gleby brunatne i płowe, gleby tundrowe  
Przykład roślin: liany i pnącza, pinie i oleandry, baobaby i akacje, mchy i porosty  
Przykład zwierząt: lemingi i zające bielaki, orangutany, antylopy gnu, alpaki

Formacja A Formacja B

Typ gleby

Przykład roślin

Przykład zwierząt

Wyjaśnij, dlaczego górne granice wiecznie zielonych lasów oraz lasów mieszanych są wyżej 
położone w Andach niż w Himalajach.

Zadanie 26. rozwiąż na podstawie fotografii, które przedstawiają wybrane formacje roślinne  
na świecie.
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zi Numer 
zadania Oczekiwana odpowiedź Punktowanie

1 1. Wodospad Łomnicy, 2. Słonecznik, 3. Bystrzyk, 4. Czarna Kopa 2 p. za cztery prawidłowe odpowiedzi 
1 p. za trzy prawidłowe odpowiedzi

2 A. powierzchniowa, B. sygnaturowa, C. izolinii, D. sygnaturowa,  
E. sygnaturowa

2 p. za wszystkie prawidłowe odpowiedzi 
1 p. za cztery lub trzy prawidłowe odpowiedzi 

3 Dolina Łomniczki: woda płynąca, erozja wgłębna.
Kocioł Małego Stawu: lodowiec górski, egzaracja.
Pielgrzymy: zmiany temperatury skał i powietrza, wietrzenie fizyczne.

2 p. za wszystkie prawidłowe odpowiedzi
1 p. za prawidłowe odpowiedzi w dwóch wersach

4 1 : 30 000      1 cm – 300 m      1 ha = 10 000 m2

x = 1 cm2 · 17 260 000 m2 : 90 000 m2 = 191,78 cm2
1 p. za prawidłowy zapis obliczeń i wynik 

5 ϕ = 50°44'N
h = 90°– ϕ – 23°26' = 90° – 50°44'– 23°26' = 15°50'

2 p. za prawidłowy zapis obliczeń i wynik
1 p. za prawidłowy wzór i szerokość geograficzną 

6 Długość ścieżki: x = 1,4 cm · 300 m : 1 cm = 420 m
Różnica wysokości: 1355 m n.p.m. – 1125 m n.p.m. = 230 m
Średnie nachylenie stoku: 230 m : 420 m · 1000‰ = 547,62‰

2 p. za prawidłowy zapis i wynik wszystkich obliczeń 
1 p. za prawidłowe obliczenie długości wyciągu 
oraz odczytanie danych z mapy i obliczenie różnicy 
wysokości

7 C 1 p. za prawidłową odpowiedź

8 np.
1. Zniszczenia gospodarstw rolnych.
2. Zniszczenia szlaków komunikacyjnej, np. dróg.

1 p. za podanie dwóch prawidłowych zagrożeń 

9 np. 1. przeciwpowodziowa, 2. energetyczna 1 p. za podanie dwóch prawidłowych funkcji

10 1. 22 VI, B;    2. 23 IX, 21 III, A;    3. 22 XII, C 2 p. za wszystkie prawidłowe odpowiedzi 
1 p. za prawidłową odpowiedź w dwóch wersach

11 1. II. B,    2. III. C 2 p. za wszystkie prawidłowe odpowiedzi
1 p. za prawidłową odpowiedź w jednym wersie

12 PPm: Powietrze Polarne morskie – 1, lato – ochłodzenie i opady, zima 
– ocieplenie i opady.
PPk: Powietrze Polarne kontynentalne – 3, lato: ocieplenie i brak 
opadów, zima – ochłodzenie i brak opadów.

2 p. za wszystkie prawidłowe odpowiedzi
1 p. za prawidłową odpowiedź w jednym wersie

13 1. F, 2. F, 3. P, 4. F 2 p. za cztery prawidłowe odpowiedzi
1 p. za dwie lub trzy prawidłowe odpowiedzi

14 dzień polarny
Przykładowe uzasadnienie: zjawisko to wynika z położenia geo-
graficznego norweskiej wyspy Loppa poza kołem podbieguno-
wym północnym (66°34'N).

2 p. za prawidłową odpowiedź
1 p. za prawidłową nazwę zjawiska lub  
prawidłowe uzasadnienie

15 A. zimne, B. północnej, C. Prąd Północnorównikowy 1 p. za wszystkie prawidłowe odpowiedzi

16 np.
1. Upwelling wpływa na rozwój rybactwa.
2.  Poławiane ryby stanowią podstawowe pożywienie miejscowej 

ludności.

1 p. za prawidłową odpowiedź

17 C 1 p. za prawidłową odpowiedź

18 Cieśniny Duńskie: wlewy z Morza Północnego.
Północna część Zatoki Botnickiej: niskie parowanie, duży dopływ 
wód rzecznych.

1 p. za podanie prawidłowych przyczyn  
dla każdego z obszarów 

19 A. 5, B. 2, C. 1, D. 4 2 p. za cztery prawidłowe odpowiedzi 
1 p. za dwie lub trzy prawidłowe odpowiedzi

20 np. Na obszarach o wysokich sumach opadów występuje wysoka 
wartość odpływu wód, a na obszarach o niskich sumach opadów 
odpływ jest niewielki.

1 p. za prawidłową odpowiedź

21 np. W strefie zwrotnikowej parowanie przeważa nad opadami 
przy bardzo małym odpływie, co powoduje powstawanie obsza-
rów o deficycie wodnym, czyli ujemnym bilansie wodnym.

1 p. za prawidłową odpowiedź

22 E → D → B → A → C 1 p. za prawidłową odpowiedź

23 a) B. 2 b) A. 1 2 p. za wszystkie prawidłowe odpowiedzi
1 p. za prawidłową odpowiedź w a) lub b) 

24 1. TAK, A; 
2. NIE, D; 
3. TAK, F

3 p. za wszystkie prawidłowe odpowiedzi
2 p. za dwie prawidłowe odpowiedzi
1 p. za jedną prawidłową odpowiedź

25 np. Ponieważ Andy (Kolumbia, 2°N) położone są w strefie równi-
kowej o większych sumach opadów niż w Himalajach.

1 p. za prawidłową odpowiedź

26 Formacja A: sawanny – gleby brązowoczerwone, baobaby  
i akacje, antylopy gnu
Formacja B: tundra – gleby tundrowe, mchy i porosty, lemingi 
i zające bielaki

2 p. za wszystkie prawidłowe odpowiedzi
1 p. za prawidłową odpowiedź dla każdej  
formacji
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Oblicza geografii
Maturalne karty pracy – gwarancja sukcesu na egzaminie maturalnym!
Maturalne karty pracy 1 to zbiór ponad 350 zadań skorelowanych z treścią podręcznika do zakresu  
rozszerzonego Oblicza geografii 1. Umożliwią Ci one systematyczne utrwalanie umiejętności sprawdzanych  
na maturze, takich jak praca z mapą turystyczno-topograficzną czy określanie przyczyn oraz  
skutków procesów geograficznych. 

Przeliczanie skali, odległości i powierzchni, obliczanie 
spadku terenu czy wysokości górowania Słońca 
nad horyzontem na podstawie mapy to umiejętności 
sprawdzane na każdym egzaminie maturalnym.  
Dzięki wykonywaniu zadań wykorzystujących mapę  
turystyczno-topograficzną zrobisz pierwszy krok  
do sukcesu maturalnego.

Odczytywanie i analizowanie informacji 
przedstawionej w różnych formach, 
a następnie podawanie zwięzłych odpowiedzi 
i prawidłowych argumentów to kolejne 
umiejętności często sprawdzane na maturze. 
Dlatego biegłość w rozwiązywaniu zadań otwartych 
może być kluczowa dla otrzymania dużej liczby 
punktów z egzaminu maturalnego.

Kontakt z wydawnictwem:

infolinia:  801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych) 

58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)

strona internetowa: www.nowaera.pl

e-mail: geografia@nowaera.pl

Vademecum 

Porządkujesz wiadomości  
i poznajesz sposoby rozwiązywania 
zadań typu maturalnego.

Zadania i arkusze maturalne 

Ćwiczysz umiejętności wymagane  
na maturze. Oswajasz się z formułą  
egzaminu i sprawdzasz swój poziom 
przygotowania.

Tuż przed egzaminem

Powtarzasz i utrwalasz najważniejsze 
wiadomości oraz umiejętności tuż 
przed maturą.

MAKSYMALNIE MATURALNIE
Od wiedzy po umiejętności
Wyjątkowe publikacje oferujące praktyczne i efektywne 
przygotowanie do matury, w pełni dostosowane  
do obowiązującej formuły egzaminu.

terazmatura.pl
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