
Mapa topograficzna okolic Jeziora Solińskiego
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Arkusz maturalny Materiał źródłowy do zadania 9.
Na poniższej fotografii przedstawiającej fragment Jeziora Solińskiego zaznaczono cyframi (1–5) wybrane 
obiekty geograficzne.

Materiał źródłowy do zadań 12. i 13.
Na mapie przedstawiono strefy czasowe na wybranych obszarach.
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Materiał źródłowy do zadań 15. i 16.
Na poniższej mapie przedstawiono pory występowania opadów atmosferycznych w ciągu roku na Ziemi. 
Literami A i B oznaczono na niej wybrane obszary.

Materiał źródłowy do zadań 20.–23.
Fotografia oraz mapa przedstawiają rzeźbę terenu części środkowo-wschodniej Afryki. Na fotografii  
zaznaczono cyframi (1–8) wybrane obiekty geograficzne.
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Materiał źródłowy do zadań 24. i 25.
Na fotografiach przedstawiono charakterystyczne elementy krajobrazu wybranych regionów fizyczno-
geograficznych Polski.

Materiał źródłowy do zadania 29.
Na fotografii przedstawiono układ przestrzenny charakterystyczny dla jednego z  typów genetycznych 
kształtów, wsi – ulicówki.
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Materiał źródłowy do zadania 41.
Na fotografiach przedstawiono charakterystyczne elementy krajobrazu miejskiego czterech aglomeracji 
w Stanach Zjednoczonych.
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Wskazane zadania wykonaj na podstawie barwnego materiału zamieszczonego w załączniku.
Zadania 1.–10. wykonaj na podstawie barwnej mapy okolic Jeziora Solińskiego.

Zadanie 1. (0–1)
Zaznacz zestawienie informacji, które są poprawnym uzupełnieniem i dokończeniem zdania.

Bieszczady są jednostką fizycznogeograficzną wchodzącą w skład 

1. Karpat Wewnętrznych, w których budowie geologicznej największe znaczenie 
odgrywają

A. intruzje magmowe.

2. Karpat Zewnętrznych, B. płaszczowiny.

A. 1, A                       B. 1, B                       C. 2, A                       D. 2, B

Zadanie 2. (0–1)
Porównaj dwie wybrane cechy ukształtowania dna Jeziora Solińskiego w strefie przybrzeżnej obejmu-
jącej wody Zatoki Drewnianej (B2) oraz zatoki Baranie Rogi (D4). 

1. 

2. 

Zadanie 3. (0–1)
Turysta jedzie na rowerze ze średnią prędkością 20 km/h.
Oblicz, ile czasu zajmie mu pokonanie odcinka od przystanku autobusowego w centrum Polańczyka 
(B1) do skrzyżowania dróg w centrum Wołkowyi (C1). Zaokrąglij wynik do pełnych minut. Zapisz 
obliczenia.

Obliczenia:

Czas przejazdu:  

Zadanie 4. (0–2)
Podaj jedną cechę środowiska geograficznego obszaru przedstawionego w  polu C1, która zwięk-
sza atrakcyjność turystyczną tras rowerowych łączących miejscowości Polańczyk oraz Wołkowyja,  
i jedną, która ją ogranicza. 

Cecha zwiększająca atrakcyjność turystyczną: 

Cecha ograniczająca atrakcyjność turystyczną:

Zadanie 5. (0–1)
Podaj nazwę nieistniejącej już wsi, której położenie określały współrzędne geograficzne 49°22'13''N; 
22°28'58''E. 
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Zadanie 6. (0–2) 
Uzasadnij dwoma argumentami, że zmiany w środowisku naturalnym, które nastąpiły w wyniku spię-
trzenia wód Sanu, mogą zwiększyć dochody gospodarstw domowych w miejscowości Polańczyk.

1. 

2. 

Zadanie 7. (0–2)
Określ, która godzina czasu strefowego i  czasu urzędowego będzie w  Teleśnicy Oszwarowej (B4)  
1 lipca i 1 lutego, gdy w Londynie będzie 13.00 czasu strefowego.

Dzień Godzina czasu strefowego Godzina czasu urzędowego

1 lipca

1 lutego

Zadanie 8. (0–2)
Uszereguj miejscowości, których nazwy wymieniono poniżej, według wysokości górowania Słońca 
nad horyzontem w ciągu roku. Wpisz ich nazwy we właściwe miejsca tabeli.

Polańczyk, Sakowczyk, Solina, Wołkowyja

Wysokość górowania Słońca 
nad horyzontem w ciągu roku Miejscowość

największa

najmniejsza

Zadanie 9. rozwiąż na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej fragment Jeziora Solińskiego. 

Zadanie 9. (0–2)
Przyporządkuj podanym nazwom obiektów geograficznych cyfry, którymi oznaczono je na fotografii.

A. Cypel Polańczyka:     
B. Półwysep Werlas:     
C. Wyspa Duża:   
D. Zatoka Drewniana:     

Zadanie 10. (0–1)
Zaproponuj dwie inwestycje związane z  rozbudową infrastruktury turystycznej, które ułatwiłyby  
korzystanie z wyciągu narciarskiego znajdującego się na obszarze przedstawionym w polu B3. 

1. 

2. 
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Zadanie 11. (0–1)
Poniższy wykres przedstawia zróżnicowanie wybranych planet Układu Słonecznego pod względem jednej 
cechy. Przyjęto, że wartość tej cechy dla Ziemi wynosi 1,00.
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A B C
0

odsetek zatrudnionych w przemyśle

udział przemysłu w PKB

osoby cywilne
43,5%

przedstawiciele
sił zbrojnych 10,5%

członkowie rządu
i politycy 7,0%

policjanci 18,2%

pozostali 10,3%

dzieci 10,5%

S1 S3

S4 S6

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Na wykresie przedstawiono zróżnicowanie
A. czasu trwania obiegu planet wokół Słońca.
B.  średniej gęstości planet.
C. czasu obrotu planet wokół własnej osi.
D. długości średnicy równikowej planet.

Zadanie 13. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego pracownicy polskich filii północnoamerykańskich instytucji finansowych, którzy 
na bieżąco konsultują działania podejmowane w firmie z centralą, najczęściej pracują w godzinach 
popołudniowych i późnowieczornych. 

Zadanie 14. (0–2)
Przedstaw zmiany temperatury powietrza zachodzące w  poszczególnych warstwach atmosfery  
wraz ze wzrostem wysokości. W tym celu wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.

Warstwa atmosfery
Temperatura powietrza atmosferycznego

wzrasta spada nie zmienia się 

mezosfera

stratosfera

termosfera

tropopauza

Zadania 12. i  13. rozwiąż na podstawie barwnej mapy przedstawiającej strefy czasowe na wybranych  
obszarach.

Zadanie 12. (0–2)
Samolot wystartował z  moskiewskiego lotniska Szeremietiewo o  godzinie 14.00 czasu strefowego,  
a po 5 godzinach i 54 minutach wylądował w stolicy Indii. 

Oblicz, o której godzinie czasu strefowego obowiązującego w stolicy Indii wylądował samolot. Zapisz 
obliczenia.

Obliczenia:

Godzina przylotu samolotu: 
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Zadania 15. i 16. rozwiąż na podstawie barwnej mapy przedstawiającej pory występowania opadów atmo-
sferycznych na Ziemi w ciągu roku. 

Zadanie 15. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując w wyznaczonych miejscach jedną z liter podanych w nawiasach. 
Następnie porównaj pory występowania opadów atmosferycznych w ciągu roku na obszarach zazna-
czonych na mapie. Zapisz wnioski.

Wielkość opadów atmosferycznych w ciągu roku na obszarze (A/B)  jest większa niż na obszarze 
(B/A) . 

Wnioski dotyczące pór występowania opadów atmosferycznych w ciągu roku:

Zadanie 16. (0–1)
Wyjaśnij przyczynę nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznych w  ciągu roku na obszarze 
oznaczonym na mapie literą B. 

Materiał źródłowy do zadań 17. i 18.
Na rysunkach przedstawiono dwa typy lodowców górskich.

Zadanie 17. (0–1)
Przyporządkuj oznaczeniom literowym rysunków nazwy typów lodowców górskich wybrane spośród 
podanych poniżej. 

lodowiec alpejski, lodowiec fieldowy, lodowiec himalajski, lodowiec piedmontowy

A.      B. 

Zadanie 18. (0–2)
Opisz dwa podobieństwa i jedną różnicę w budowie oraz rejonach występowania lodowców górskich 
przedstawionych na rysunkach.

Podobieństwa:
1. 

2. 

Różnica:
1. 

A. B.
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Zaznacz nazwy półwyspów, dla których charakterystyczny jest krajobraz młodoglacjalny.

A. Azja Mniejsza.
B. Floryda.
C. Półwysep Indochiński.
D. Labrador.
E. Półwysep Skandynawski.

Zadania 20.–23. rozwiąż na podstawie barwnej fotografii oraz mapy, które przedstawiają rzeźbę terenu 
części środkowo-wschodniej Afryki.

Zadanie 20. (0–2)
Wpisz obok każdego opisu obiektu geograficznego cyfrę, którą zaznaczono ten obiekt na fotografii.

Opis Oznaczenie na fotografii 
(wpisz cyfrę)

Kaldera powstała w miejscu wygasłego wulkanu Ngorongoro.

Jezioro Manyara powstałe w wyniku wypełnienia wodą części dna rowu tektonicznego. 

Stożek wulkaniczny, którego szczytowe partie znajdują się powyżej granicy wiecznego 
śniegu.

Próg tektoniczny, który osiąga lokalnie 600 m wysokości i rozdziela dno rowu tektonicz
nego od regionu występowania największej liczby stożków wulkanicznych.  

 

Zadanie 21. (0–1)
Zaznacz zestawienie informacji, które są poprawnym uzupełnieniem i dokończeniem zdania.

Stożki wulkaniczne znajdujące się w Afryce w rejonie Wielkich Rowów Afrykańskich są zbudowane głównie z 

1. kwarcytów 
będących przykładem skał   

A. magmowych jawnokrystalicznych.

2. bazaltów B. magmowych skrytokrystalicznych.

A. 1, A                    B. 1, B                    C. 2, A                    D. 2, B

Na mapie przedstawiono maksymalny zasięg plejstoceńskich pokryw lodowych na Ziemi.
Zadanie 19. (0–1)
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Zadania 24. i 25. rozwiąż na podstawie barwnych fotografii przedstawiających charakterystyczne elementy 
krajobrazu wybranych regionów fizycznogeograficznych Polski.

Zadanie 24. (0–2) 
Podaj litery, którymi oznaczono dwie fotografie przedstawiające środowisko przyrodnicze tego same-
go regionu fizycznogeograficznego w Polsce. Zapisz nazwę tego regionu wybraną spośród poniższych.

Góry Stołowe, Góry Świętokrzyskie, Karkonosze, Bieszczady

Oznaczenia literowe fotografii: , 

Region fizycznogeograficzny: 

Zadanie 25. (0–1) 
Zaznacz poprawne dokończenia zdania.

Do czynników wzmagających proces powstawania form krasu podziemnego widocznych na fotografii C 
zalicza się
A. występowanie skał węglanowych w podłożu.
B. występowanie wiecznej zmarzliny.
C. obecność dużej ilości tlenku węgla(IV) rozpuszczonego w infiltrującej wodzie.
D. brak pokrywy roślinnej i glebowej.
E. występowanie w strefie przypowierzchniowej warstwy skał nieprzepuszczalnych.

Zadanie 26. (0–1)
Podaj nazwę regionu fizycznogeograficznego w Polsce, na którego obszarze występują zapadliskowe 
trzęsienia ziemi. Wyjaśnij przyczynę powstawania tych zjawisk. 

Region fizycznogeograficzny: 

Wyjaśnienie: 

Zadanie 22. (0–1)
Północna część jeziora Manyara wraz z przylegającą do niego strefą nadbrzeżną od 1960 r. jest częścią 
parku narodowego, który w 1980 r. został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery.

Zaznacz nazwy ssaków charakterystycznych dla regionu, w  którym leży Park Narodowy Jeziora  
Manyara.

A. Bawół.
B. Flaming.
C. Kakadu.
D. Słoń.
E. Termit.
F. Żyrafa.

Zadanie 23. (0–1)
Podaj dwa przykłady działań podejmowanych na terenie Parku Narodowego Jeziora Manyara w celu 
ochrony i zachowania odpowiedniej liczebności poszczególnych gatunków fauny. 

1. 

2. 
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Zadanie 28. (0–1)
Wyjaśnij, jaki wpływ na zróżnicowanie wartości współczynnika aktywności zawodowej na świecie wywiera:
A. płeć.

B. poziom wykształcenia. 

Zadanie 29. rozwiąż na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej układ przestrzenny ulicówki. 

Zadanie 29. (0–1) 
Zaznacz opis, który charakteryzuje układ przestrzenny wsi przedstawionej na fotografii. 

A. Zwarta zabudowa rozciąga się wzdłuż wielu dróg o nieregularnym przebiegu. 
B. Centralnie położony plac ze stawem lub studnią jest otoczony zwartym pierścieniem zabudowań. 
C. Dwie ulice łączące się ze sobą na krańcach wsi otaczają centralnie położony plac o owalnym kształcie. 
D. Zabudowania są zlokalizowane wzdłuż głównej drogi, do której dochodzą wąskie pola uprawne. 

Zadanie 30. (0–1) 
Przedstaw dwie cechy środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich w  naszym kraju, dzięki którym  
coraz więcej polskich wsi pełni funkcję rezydencjalną. 

1. 

2. 

Zadanie 27. (0–1)
Na wykresie przedstawiono wartości współczynnika aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wybra-
nych krajach w 2013 r.

100
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60
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0

mężczyźnikobiety

Przyporządkuj państwom, których nazwy umieszczono w tabeli, odpowiednie litery umieszczone 
na wykresie.

Państwo Oznaczenie na wykresie 
(wpisz literę)

Indie

Norwegia

Polska
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Zadanie 32. (0–1) 
W niektórych regionach krajów wysoko rozwiniętych obserwuje się stopniowy wzrost znaczenia rolnictwa 
ekologicznego. 

Wyjaśnij, w jaki sposób wpłynie to zjawisko na wielkość produkcji zbóż w krajach wysoko rozwinię-
tych.

Zadanie 33. (0–2) 
Główne łowiska na świecie występują w rejonach mieszania się wód o różnej temperaturze i zasoleniu. 

Dopasuj poniższe nazwy ciepłych i zimnych prądów morskich do opisów lokalizacji łowisk umiesz-
czonych w tabeli.

Prąd Brazylijski, Kuro Siwo, Prąd Labradorski, Oja Siwo, Prąd Zatokowy (Golfsztrom)

Opis lokalizacji łowiska Prąd ciepły Prąd zimny

zachodnia część Oceanu Spokojnego  
(m.in. strefa przybrzeżna Japonii)

północna część Atlantyku (m.in. strefa  
przybrzeżna Nowej Funlandii)

Zadanie 34. (0–1)
Podaj czynnik, który w największym stopniu wpływa na zwiększenie odsetka zatrudnionych w II sek-
torze gospodarki w krajach afrykańskich. 

Zadanie 31. (0–1) 
W tabelach przedstawiono dane dotyczące udziału wybranych państw w światowej produkcji niektórych 
roślin uprawnych w 2010 r.  

Państwo
Udział w produkcji światowej [%]

kukurydza soja bawełna

37,6 34,2 13,9

Państwo
Udział w produkcji światowej [%]

ryż kukurydza pszenica

28,3 21,1 17,6

Państwo
Udział w produkcji światowej [%]

trzcina cukrowa soja kukurydza

41,9 25,9 6,6

Wpisz do każdej tabeli odpowiednią nazwę państwa wybraną spośród poniższych. 
Brazylia, Chiny, Stany Zjednoczone, Argentyna
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Zadanie 36. (0–2) 
W  tekście opisano wybrane problemy związane ze stanem infrastruktury przesyłowej oraz urządzeń  
wytwarzających energię elektryczną w Polsce.

Polski sektor elektroenergetyczny będzie potrzebował w nieodległej przyszłości bardzo dużych nakładów in-
westycyjnych. Jest to naturalna konsekwencja procesu starzenia się istniejących elektrowni i instalacji prze-
syłowych. Blisko 40% bloków energetycznych w Polsce ma ponad 40 lat, a ponad 15%, starszych niż 50 lat, 
kwalifikuje się do natychmiastowego wyłączenia. Nakłady na modernizację są też motywowane wymogami 
unijnymi, zwłaszcza dotyczącymi zmniejszenia emisji pyłów i tlenków azotu oraz dwutlenku węgla. Koniecz-
ność spełnienia wymogów dotyczących emisji może być przyczyną wyłączenia bloków energetycznych wyko-
rzystujących wysokoemisyjny węgiel.
Całkowite środki, które niezbędne do modernizacji polskiej energetyki (inwestycje w bloki energetyczne i sieć 
przesyłową) szacowane są na 150–200 mld PLN w ciągu najbliższych 15 lat. Właścicieli elektrowni nie stać 
na tak duże inwestycje z kapitałów własnych, konieczne więc będzie znalezienie finansowania ze środków 
zewnętrznych.

Źródło: Sektor energetyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19609

Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy podaj dwa powody, dla których należy zmodernizować pol-
ski sektor elektroenergetyczny oraz dwie bariery utrudniające przeprowadzenie tego procesu.

Powody, dla których należy zmodernizować sektor elektroenergetyczny:

1. 

2. 

Bariery utrudniające modernizację sektora elektroenergetycznego:

1. 

2. 

Zadanie 35. (0–1)
Na wykresie przedstawiono udział przemysłu w tworzeniu PKB oraz udział zatrudnionych w przemyśle 
w ogólnej liczbie zatrudnionych w wybranych krajach w 2013 r.  
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0

odsetek zatrudnionych w przemyśle

udział przemysłu w PKB

50

40
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0

odsetek zatrudnionych w przemyśle

udział przemysłu w PKB

Wpisz obok państw wymienionych w tabeli litery, którymi oznaczono na wykresie charakterystyczny  
dla nich udział przemysłu w  tworzeniu PKB oraz udział zatrudnionych w  tym sektorze w  ogólnej  
liczbie zatrudnionych.

Nazwa państwa Oznaczenie na wykresie (wpisz literę)

Chiny

Polska

Wielka Brytania
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Zadanie 38. (0–1) 
Przyporządkuj do każdej nazwy towaru importowanego do Polski najlepszy rodzaj transportu.  
Skorzystaj z nazw podanych poniżej.

transport morski, transport przesyłowy, transport samochodowy, transport lotniczy

A. Import ropy naftowej z Rosji: 
B. Import artykułów spożywczych z Niemiec: 
C. Import wyrobów tekstylnych z Chin: 

Materiał źródłowy do zadań 39. i 40.

Poniżej opisano charakterystyczne cechy trzech surowców metalicznych.
A.  Zawartość czystego pierwiastka w złożach tego surowca waha się od 20% w przypadku limonitu  

do ok. 80% w przypadku hematytu.
B.  W przyrodzie występuje jako ruda glinu, z której pozyskuje się aluminium. Zawartość tego pierwiastka 

w rudzie wynosi od kilku do 60%.  
C.  Złożom tej rudy towarzyszą bardzo często inne metale, np. srebro. Otrzymany z rudy metal charaktery-

zuje się dobrym przewodnictwem ciepła oraz elektryczności.

Zadanie 39. (0–1) 
Przyporządkuj wymienionym surowcom metalicznym litery odpowiadające ich opisowi.

Surowiec metaliczny Opis (wpisz literę)

boksyt

rudy miedzi

rudy żelaza

54°

52°

16° 22°

52°

54°

24°

24°
50°

22°20°

18°
50°

16°

0 100 km

A

B

D

E

C

Zadanie 37. (0–2) 
Na mapie przedstawiono lokalizację nowo powstających i planowanych bloków energetycznych.

Wpisz obok rodzajów bloków energetycznych litery oznaczające na mapie elektrownie, w których są 
one budowane lub ich budowa jest planowana.

Rodzaj bloku energetycznego Lokalizacja na mapie 
(wpisz literę)

blok energetyczny opalany węglem kamiennym

blok energetyczny opalany biomasą

blok energetyczny opalany węglem brunatnym

blok energetyczny opalany gazem ziemnym

planowana elektrownia jądrowa
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Zadanie 42. (0–2)
Badania przeprowadzone na obszarze północnoamerykańskich obszarów zurbanizowanych wykazały,  
że różnica pomiędzy temperaturą powietrza atmosferycznego w centralnych częściach miast i na obsza-
rach podmiejskich może w  skrajnych przypadkach dochodzić do 11°C. Do proponowanych sposobów 
ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska zalicza się m.in. zwiększenie powierzchni zajmowanej przez 
roślinność oraz zmianę zewnętrznej barwy materiałów budowlanych, z których wykonywane są pokrycia 
dachowe, na jaśniejszą. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://geography.about.com

Wyjaśnij, w jaki sposób proponowane działania przyczyniają się do ograniczenia wzrostu temperatu-
ry powietrza w centrach wielkich miast.

Zwiększenie powierzchni terenów zielonych: 

Zmiana barwy wykorzystywanych materiałów budowlanych: 

Zadanie 40. (0–1) 
Zaznacz odpowiedź zawierającą nazwy państw, których łączny udział w światowej produkcji surow-
ców metalicznych wymienionych w tabeli z zadania 39. przekracza 50%.

A. Arabia Saudyjska, Iran, Wenezuela.
B. Indonezja, Niemcy, Rosja.
C. Kazachstan, Norwegia, Stany Zjednoczone.
D. Australia, Brazylia, Chiny.

Zadanie 41. rozwiąż na podstawie barwnych fotografii przedstawiających charakterystyczne elementy 
kraj obrazu miejskiego czterech aglomeracji miejskich w Stanach Zjednoczonych.

Zadanie 41. (0–1)
Wpisz obok każdego opisu właściwą nazwę miasta oraz literę odpowiadającą fotografii, na której 
przedstawiono charakterystyczny element jego miejskiego krajobrazu.

Opis Nazwa miasta Fotografia (wpisz literę)

Stolica Stanów Zjednoczonych, w której znajduje się m.in. 
siedziba Międzynarodowego Funduszu Walutowego.  

Drugie pod względem liczby ludności miasto Stanów 
Zjednoczonych. Leży na zachodnim wybrzeżu i stanowi 
jeden z najważniejszych na świecie ośrodków przemysłu 
filmowego.

Miasto w Kalifornii, na którego obszarze w wyniku aktyw
ności sejsmicznej uskoku San Andreas regularnie wystę
pują wstrząsy sejsmiczne.
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Zadanie 45. (0–1)
Podaj dwie negatywne konsekwencje uczestnictwa Polski w  operacjach militarnych prowadzonych 
w ramach NATO.
1. 

2. 

Zadanie 46. (0–1)
Zaznacz nazwę kraju wyspiarskiego położonego na Oceanie Atlantyckim, którego gospodarka stano-
wi przykład monokultury turystycznej. 

A. Barbados.
B. Fidżi.
C. Madagaskar.
D. Seszele.

Zadanie 43. (0–1)
Na wykresie przedstawiono strukturę ofiar terroryzmu na świecie w 2011 r.

osoby cywilne
43,5%

przedstawiciele
sił zbrojnych 10,5%

członkowie rządu
i politycy 7,0%

policjanci 18,2%

pozostali 10,3%

dzieci 10,5%

Na podstawie wykresu uzasadnij jednym argumentem prawdziwość poniższego zdania. 
Podtrzymywanie poczucia zagrożenia w społeczeństwie jest podstawową cechą terroryzmu.

Zadanie 44. (0–1)
Dopisz do wymienionych organizacji zbrojnych nazwy państw, w których prowadziły bądź prowadzą 
działalność. Wybierz spośród podanych. 

Hiszpania, Izrael, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy

A. ETA: 

B. Hamas: 

C. IRA: 
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Lp. Rozwiązanie Schemat punktowania

Odniesienie  
do podręczników  

z serii Oblicza 
geografii, zakres 

rozszerzony

1. D 1 pkt – za zaznaczenie  
poprawnej odpowiedzi

cz. 3, Beskidy 
Wschodnie, s. 237
PN 3*, Karpaty  
Zewnętrzne, s. 166
PZ 3**, Bieszczady, 
s. 176

2. Na przykład: 
1.  Dno Zatoki Drewnianej znajduje się na większej 

głębokości niż dno zatoki Baranie Rogi.
2.  Dno Zatoki Drewnianej opada bardziej stromo  

niż dno zatoki Baranie Rogi. 

1 pkt – za podanie dwóch 
poprawnych różnic 

cz. 1, czytanie mapy 
turystycznej, s. 31, 
32

3. Na przykład:
60 min – 20 km
x min – 6,9 km
x = (60 min ∙ 6,9 km) : 20 km = 20,7 min
Czas przejazdu: 21 min

1 pkt – za poprawne oblicze
nie czasu przejazdu rowe
rzysty i podanie poprawnego 
wyniku zaokrąglonego  
do pełnych minut.

cz. 1, obliczanie od
ległości, powierzchni 
i skali, s. 13;
czytanie mapy turys
tycznej, s. 31, 32

4. Na przykład:
Cecha zwiększająca atrakcyjność turystyczną:
Trasy rowerowe poprowadzono ścieżkami biegnący
mi głównie przez obszary porośnięte lasem.
Cecha ograniczająca atrakcyjność turystyczną: 
Trasy rowerowe poprowadzono wzdłuż drogi krajo
wej, przez co panuje na nich duży hałas.

2 pkt – za podanie dwóch  
poprawnych cech środowiska, 
1 pkt – za podanie jednej  
poprawnej cechy środowiska

cz. 1, czytanie mapy 
turystycznej, s. 31, 
32
cz. 2, atrakcyjność 
turystyczna, s. 240

5. Polana 1 pkt – za podanie poprawnej 
nazwy wsi

cz. 1, czytanie mapy 
turystycznej, s. 31, 32

6. Na przykład:
1.  Spiętrzenie wód Sanu spowodowało powstanie 

sztucznego zbiornika wodnego – Jeziora Solińskie
go. Dzięki temu utworzono nowe miejsca pracy 
przy budowie infrastruktury niezbędnej dla rozwoju 
turystyki wodnej (np. portów czy przystani).

2.  Powstanie Jeziora Solińskiego, które jest atrakcyj
nym akwenem dla turystyki wodnej, umożliwia go
spodarstwom domowym uzyskiwanie dodatkowych 
dochodów z obsługi ruchu turystycznego (np. wynaj
mu pokoi, świadczenia usług gastronomicznych).

2 pkt – za poprawne uzasad
nienie z podaniem dwóch 
argumentów
1 pkt – za poprawne uzasad
nienie z podaniem jednego 
argumentu 

cz. 1, czytanie mapy 
turystycznej, s. 31, 
32
cz. 2, zalety i wady 
wybranych typów 
elektrowni, s. 195

7.
Dzień Godzina czasu 

strefowego
Godzina czasu 
urzędowego

1 lipca 15.00 15.00

1 lutego 15.00 14.00

2 pkt – za poprawne uzupeł
nienie dwóch wierszy tabeli
1 pkt – za poprawne uzupeł
nienie jednego wiersza tabeli

cz. 1, czas strefowy, 
s. 65; czas urzędo
wy, s. 67

8. Wysokość górowania Słońca 
nad horyzontem w ciągu roku Miejscowość

największa Sakowczyk

Wołkowyja

Polańczyk

najmniejsza Solina

2 pkt – za poprawne uzupeł
nienie czterech wierszy tabeli
1 pkt – za poprawne uzu
pełnienie trzech lub dwóch 
wierszy tabeli

cz. 1, górowanie,  
s. 57, obliczanie wy
sokości Słońca nad 
widnokręgiem, s. 59

9. A. 3; B. 1; C. 2; D. 5 2 pkt – za poprawne przypo
rządkowanie cyfr wszystkim 
obiektom geograficznym 
1 pkt – za poprawne przypo
rządkowanie cyfr trzem lub 
dwóm obiektom geograficznym

cz. 1, czytanie mapy 
turystycznej, s. 31, 
32

Rozwiązania zadań i schematy punktowania
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Lp. Rozwiązanie Schemat punktowania

Odniesienie  
do podręczników  

z serii Oblicza 
geografii, zakres 

rozszerzony

10. Na przykład:
1.  Budowa parkingu dla samochodów osobowych 

i autokarów.
2. Budowa punktów małej gastronomii.
3. Otwarcie wypożyczalni nart.

1 pkt – za podanie dwóch 
poprawnych propozycji  
inwestycji

cz. 1, czytanie mapy 
turystycznej, s. 31, 
32
cz. 2, atrakcyjność 
turystyczna, s. 240

11. B 1 pkt – za zaznaczenie  
poprawnej odpowiedzi

cz. 1, planety Układu 
Słonecznego, s. 50, 51

12. Na przykład: 
Różnica czasu strefowego między Moskwą a New 
Delhi: 2 godz. 30 min
Godzina czasu strefowego w New Delhi w momencie 
startu samolotu z Moskwy:
14.00 + 2 godz. 30 min = 16.30
Godzina czasu strefowego w New Delhi w momencie 
przylotu samolotu:
16.30 + 5 godz. 54 min = 22.24
Godzina przylotu samolotu: 22.24

2 pkt – za poprawne oblicze
nie godziny czasu strefowego 
i podanie poprawnego wyniku
1 pkt – za poprawne oblicze
nie różnicy czasu strefowego 
pomiędzy miastami

cz. 1, czas strefowy, 
s. 65

13. Na przykład:
Wynika to z różnicy czasu pomiędzy Polską a np. 
Stanami Zjednoczonymi – jest tam godzina wcze
śniejsza. Gdy w centralach instytucji finansowych 
zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych są godzi
ny przedpołudniowe, w Polsce jest już popołudnie.

1 pkt – za poprawne wyjaśnie
nie 

cz. 1, czas strefowy, 
s. 65

14.

Warstwa 
atmosfery

Temperatura powietrza  
atmosferycznego

wzrasta spada nie zmie-
nia się 

mezosfera X

stratosfera X

termosfera X

tropopauza X

2 pkt – za poprawne uzupeł
nienie czterech wierszy tabeli
1 pkt – za poprawne uzu
pełnienie trzech lub dwóch 
wierszy tabeli

cz. 1, budowa  
atmosfery, s. 80, 81

15. Wielkość opadów atmosferycznych w ciągu roku  
na obszarze B jest większa niż na obszarze A.
Na przykład:
Pory występowania opadów atmosferycznych  
na obszarach A i B są różne. Na obszarze A opady 
występują przeważnie lub wyłącznie zimą, a w punk
cie B – przeważnie lub wyłącznie latem.

1 pkt – za poprawne uzupeł
nienie treści zdania oraz poda
nie poprawnych wniosków 

cz. 1, rozmieszcze
nie opadów atmo
sferycznych na 
Ziemi, s. 102, 103

16. Nierównomierny rozkład opadów atmosferycznych 
w ciągu roku na obszarze B (przewaga opadów 
letnich) jest związany z cyrkulacją monsunową, tzn. 
z napływem znad oceanu ciepłych i wilgotnych mas 
powietrza atmosferycznego (monsun letni) przyno
szących obfite opady.

1 pkt – za poprawne wyjaśnie
nie przyczyn nierównomierne
go rozkładu opadów atmosfe
rycznych w ciągu roku

cz. 1, rozmieszcze
nie opadów atmo
sferycznych na 
Ziemi, s. 102, 103

17. A. lodowiec himalajski
B. lodowiec piedmontowy

1 pkt – za poprawne przy
porządkowanie dwóch nazw 
typów lodowców górskich

cz. 1, typy lodowców 
górskich, s. 162, 163

18. Na przykład:
Podobieństwa:
1.  Oba typy lodowców powstają w wyniku połącze

nia kilku jęzorów lodowcowych. 
2.  Jęzory te wypływają z odrębnych pól firnowych.
Różnica:
1.  Wspólna część jęzora lodowca piedmontowego 

tworzy się na obszarze przedgórskim, a himalaj
skiego – w obrębie doliny górskiej.

2 pkt – za poprawne opisanie 
dwóch podobieństw i jednej 
różnicy
1 pkt – za poprawne opisanie 
jednego podobieństwa i jednej 
różnicy

cz. 1, typy lodowców 
górskich, s. 162, 163
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Lp. Rozwiązanie Schemat punktowania

Odniesienie  
do podręczników  

z serii Oblicza 
geografii, zakres 

rozszerzony

19. D, E 1 pkt – za zaznaczenie dwóch 
poprawnych odpowiedzi

cz. 1, kronika dzie
jów Ziemi, s. 198, 
formy powstałe 
wskutek działalności 
lądolodów, s. 252;
PZ 1***, maksymalny 
zasięg lądolodu plej
stoceńskiego w Eu
ropie, Azji i Ameryce 
Północnej, s. 158

20. Kolejno od góry: 4, 6, 3, 5 2 pkt – za poprawne przypo
rządkowanie czterech ozna
czeń na fotografii
1 pkt – za poprawne przypo
rządkowanie trzech lub dwóch 
oznaczeń na fotografii

cz. 1, czytanie mapy 
turystycznej, s. 31, 
32; granica wiecz
nego śniegu, s. 161; 
budowa wulkanu,  
s. 212, 213

21. D 1 pkt – za zaznaczenie  
prawidłowej odpowiedzi

cz. 1, skały magmo
we, s. 186; rodzaje 
skał, s. 188
PN 2****, budowa 
geologiczna Afryki, 
s. 10
PZ 2*****, rozpada
jący się kontynent, 
s. 7

22. A, D, F 1 pkt – za zaznaczenie trzech 
poprawnych odpowiedzi

cz. 1, królestwa 
i krainy zwierząt,  
s. 294

23. Na przykład:
  Organizowanie „bezkrwawych łowów” (z aparatem 

fotograficznym) dla turystów. 
  Patrole strażników parku mające na celu ochronę 

zwierząt przed kłusownikami.
  Całkowity zakaz polowania na osobniki danego 

gatunku.

1 pkt – za podanie dwóch 
prawidłowych przykładów

cz. 2, rezerwaty 
biosfery, s. 324

24. Oznaczenia literowe fotografii: B, C
Region fizycznogeograficzny: Góry Świętokrzyskie

2 pkt – za podanie dwóch po
prawnych oznaczeń literowych 
fotografii i poprawnej nazwy 
regionu
1 pkt – za podanie jednego 
poprawnego oznaczenia 
literowego i poprawnej nazwy 
regionu

cz. 3, Wyżyny  
Polskie, s. 235

25. A, C 1 pkt – za zaznaczenie dwóch 
poprawnych dokończeń 
zdania

cz. 1, od czego uza
leżnione jest tempo 
rozpuszczania skał?, 
s. 237

26. Region fizycznogeograficzny: Wyżyna Śląska  
lub Nizina Śląska (okolice Lubina).
Na przykład:
Na tym obszarze prowadzi się głębinową eksploata
cję surowców mineralnych (węgla kamiennego lub 
rud miedzi), która czasem powoduje zapadanie się 
chodników w kopalniach i występowanie zapadlisko
wych trzęsień ziemi.

1 pkt – za podanie poprawnej 
nazwy regionu występowania 
zapadliskowych trzęsień ziemi 
wraz z poprawnym wyjaśnie
niem przyczyn ich powstawa
nia

cz. 1, rodzaje trzę
sień ziemi, s. 216, 
217
cz. 3, wpływ działal
ności gospodarczej 
na litosferę i pedo
sferę, s. 263
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Lp. Rozwiązanie Schemat punktowania

Odniesienie  
do podręczników  

z serii Oblicza 
geografii, zakres 

rozszerzony

27. Kolejno od góry: C, A, B 1 pkt – za przyporządkowanie 
wszystkim państwom popraw
nych oznaczeń literowych 

cz. 2, współczynnik 
aktywności zawodo
wej, s. 67
cz. 3, aktywność 
zawodowa Polaków, 
s. 95

28. Na przykład:
A.  Poziom aktywności zawodowej kobiet jest niższy 

niż mężczyzn, co wynika głównie z utrzymywania się 
w danym społeczeństwie tradycyjnego modelu ro
dziny czy też tradycji w danym kraju (np. w krajach 
arabskich).

B.  Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższy 
współczynnik aktywności zawodowej. Osoby 
o wysokich kwalifikacjach m.in. chcą się realizo
wać zawodowo i otrzymywać wysokie wynagro
dzenie. 

1 pkt – za poprawne wyjaśnie
nie wpływu dwóch wymienio
nych czynników na poziom 
aktywności zawodowej

cz. 2, wybrane czyn
niki wpływające  
na poziom aktywno
ści zawodowej, s. 68

29. D 1 pkt – za zaznaczenie  
poprawnej odpowiedzi

cz. 2, typy genetycz
ne kształtów wsi,  
s. 82, 83

30. Na przykład:
1.  Mniejszy stopień zanieczyszczenia środowiska 

przyrodniczego niż na obszarach miejskich.
2.  Bardziej naturalny krajobraz niż w przypadku 

obszarów miejskich.

1 pkt – za podanie dwóch 
prawidłowych cech środowi
ska przyrodniczego obszarów 
wiejskich

cz. 2, nowe funkcje 
wsi, s. 81
cz. 3, współczesne 
przemiany w osadnic
twie wiejskim, s. 115

31. Od góry: Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia 1 pkt – za wpisanie trzech 
poprawnych nazw państw

cz. 2, zboża, s. 128, 
129

32. Na przykład:
Wzrost znaczenia rolnictwa ekologicznego spowodu
je zmniejszenie plonów zbóż z 1 ha, a w efekcie wiel
kości ich produkcji. Taki sposób produkcji wyklucza 
bowiem możliwość stosowania np. nawozów sztucz
nych czy chemicznych środków ochrony roślin.

1 pkt – za poprawne wyjaśnie
nie wpływu wzrostu znaczenia 
rolnictwa ekologicznego  
na wielkość produkcji zbóż 
w krajach wysoko rozwinię
tych gospodarczo

cz. 2, skutki rozwoju 
rolnictwa ekologicz
nego, s. 120

33. Opis lokalizacji 
 łowiska

Prąd  
ciepły

Prąd 
zimny

zachodnia część Oce
anu Spokojnego (m.in. 
strefa przybrzeżna 
Japonii)

Kuro Siwo Oja Siwo

północna część 
Atlantyku (m.in. strefa 
przybrzeżna Nowej 
Funlandii)

Prąd Zato
kowy (Golf
sztrom)

Prąd La
bradorski

2 pkt – za poprawne dopaso
wanie czterech nazw prądów 
morskich do opisów
1 pkt – za poprawne dopaso
wanie trzech lub dwóch nazw 
prądów morskich do opisów

cz. 2, główne łowi
ska na świecie,  
s. 143

34. Na przykład:
 Możliwość eksploatacji surowców mineralnych. 
 Możliwość eksportu surowców mineralnych.
Uwaga: Nie należy uznać odpowiedzi Występowanie 
surowców mineralnych.

1 pkt – za podanie poprawne
go czynnika 

cz. 2, rola przemy
słu w gospodarce 
państw, s. 170; zróż
nicowanie struktury 
przemysłu, s. 171; 
ropa, diamenty czy 
kawa?, s. 278

35. Od góry: C, A, B 1 pkt – za przyporządkowanie 
wszystkim państwom popraw
nych oznaczeń literowych

cz. 2, rola przemy
słu w gospodarce 
państw, s. 170
cz. 3, struktura za
trudnienia, s. 96
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Lp. Rozwiązanie Schemat punktowania

Odniesienie  
do podręczników  

z serii Oblicza 
geografii, zakres 

rozszerzony

36. Na przykład:
Powody, dla których należy zmodernizować sektor 
elektroenergetyczny:
1.  Zużycie (starzenie się) urządzeń energetycznych 

zainstalowanych w istniejących elektrowniach.
2.  Konieczność dostosowania się do unijnych wymo

gów dotyczących ochrony środowiska.
Bariery utrudniające modernizację sektora elektro
energetycznego:
1.  Brak wystarczających własnych środków finansowych.
2.  Konieczność pozyskania środków finansowych 

z zewnątrz (np. zaciągnięcia kredytów lub pozyski
wania inwestorów strategicznych z zagranicy),  
co dodatkowo podwyższa koszty inwestycji.

2 pkt – za podanie dwóch 
poprawnych powodów i barier 
modernizacji sektora elektro
energetycznego
1 pkt – za podanie jednego 
poprawnego powodu i jednej 
poprawnej bariery moderniza
cji sektora elektroenergetycz
nego

cz. 3, perspektywy 
rozwoju polskiego 
sektora elektroener
getycznego, s. 174

37.

Rodzaj bloku energetycznego
Lokalizacja 
na mapie 

(wpisz literę)

blok energetyczny opalany  
węglem kamiennym

E

blok energetyczny opalany biomasą C

blok energetyczny opalany  
węglem brunatnym

D

blok energetyczny opalany gazem 
ziemnym

B

planowana elektrownia jądrowa A

2 pkt – za poprawne przypo
rządkowanie pięciu liter 
1 pkt – za poprawne przypo
rządkowanie trzech liter

cz. 3, wydobycie 
surowców mine
ralnych w Polsce, 
s. 164; produkcja 
energii elektrycznej 
w Polsce, s. 170; 
perspektywy rozwo
ju polskiego sektora 
elektroenergetycz
nego, s. 174

38. A. transport przesyłowy
B. transport samochodowy
C. transport morski

1 pkt – za poprawne przypo
rządkowanie trzech rodzajów 
transportu

cz. 2, zalety i wady 
poszczególnych 
rodzajów transportu, 
s. 225

39. Surowiec  
metaliczny Opis (wpisz literę)

boksyt B

rudy miedzi C

rudy żelaza A

1 pkt – za przyporządkowanie 
trzem nazwom surowców me
talicznych poprawnych opisów

cz. 2, surowce meta
liczne, s. 180, 181

40. D 1 pkt – za zaznaczenie  
poprawnej odpowiedzi

cz. 2, surowce meta
liczne, s. 180, 181

41. Od góry:
 Waszyngton, C
 Los Angeles, A
 San Francisco, D

1 pkt – za poprawne wypełnie
nie trzech wierszy tabeli

cz. 2, pierwsze  
megalopolis, s. 93
PN 2, uskok San An
dreas, s. 47; megalo
polis, s. 60
*****PZ 2, wielkie 
miasta, s. 60

42. Na przykład:
Zwiększenie powierzchni terenów zielonych:
Powierzchnie terenów zielonych odznaczają się 
większym albedo niż betonowe powierzchnie,  
np. budynków czy ulic. Z tego powodu słabiej się 
nagrzewają i oddają mniej ciepła atmosferze.
Zmiana barwy wykorzystywanych materiałów  
budowlanych:
Jaśniejsza barwa materiałów budowlanych zwiększa 
albedo powierzchni dachów. Z tego powodu akumu
lują one w ciągu dnia mniej energii i oddają w nocy 
mniej ciepła. 

2 pkt – za poprawne wyjaśnie
nie dwóch proponowanych 
działań 
1 pkt – za poprawne wyjaśnie
nie jednego proponowanego 
działania

cz. 1, klimat miejski, 
s. 116
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Lp. Rozwiązanie Schemat punktowania

Odniesienie  
do podręczników  

z serii Oblicza 
geografii, zakres 

rozszerzony

43. Na przykład:
Poprzez zabijanie przypadkowych osób (głównie 
ludności cywilnej i dzieci) terroryści chcą utrzymać 
stan bezpośredniego zagrożenia w możliwie jak naj
większej grupie mieszkańców danego kraju. Ma to 
pomóc osiągnąć określone cele polityczne, społecz
ne czy religijne.

1 pkt – za podanie poprawnego 
uzasadnienia

cz. 2, terroryzm,  
s. 284; skutki terro
ryzmu, s. 284

44. A. Hiszpania
B. Izrael
C. Wielka Brytania

1 pkt – za przyporządkowa
nie trzech poprawnych nazw 
państw

cz. 2, konflikty 
w Europie, s. 286, 
287; konflikty w Azji, 
s. 288

45. Na przykład:
1.  Negatywny wizerunek Polski w wielu państwach 

i społecznościach islamskich.
2.  Konieczność ponoszenia dużych kosztów finanso

wych związanych z uczestnictwem w operacjach 
militarnych sojuszu.

1 pkt – za podanie dwóch 
negatywnych konsekwencji

cz. 2, organizacje 
międzynarodowe, 
s. 270
cz. 3, NATO i inne 
organizacje, s. 220

46. A 1 pkt – za zaznaczenie  
prawidłowej odpowiedzi

cz. 2, monokultura 
turystyczna, s. 240

* PN 3 – Planeta Nowa 3, podręcznik dla gimnazjum
** PZ 3 – Puls Ziemi 3, podręcznik dla gimnazjum
*** PZ 1 – Puls Ziemi 1, podręcznik dla gimnazjum
**** PN 2 – Planeta Nowa 2, podręcznik dla gimnazjum
***** PZ 2 – Puls Ziemi 2, podręcznik dla gimnazjum
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