
POUFNE do dnia ........... godz. .........  

 
WPISUJE PISZ CY PO OTRZYMANIU PRACY

KOD 
ZDAJ CEGO 

      -      -    

 
WPISA  PO ROZKODOWANIU PRACY 

IMI                  
NAZWISKO                 

 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFII 

 
 

Arkusz egzaminacyjny I 
 
 

Czas pracy 90 minut 
 

Informacje : 
. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 

0 stron oraz do czon  map . Ewentualny brak nale y zg osi  
przewodnicz cemu komisji. 

2. Prosz  rozwi za  zadania. 
3. Przy ka dym zadaniu podana jest mo liwa do uzyskania liczba 

punktów. 
4. Za rozwi zanie wszystkich zada  mo na otrzyma  cznie 

40 punktów. 
5. Odpowiedzi nale y zapisa  dok adnie i czytelnie. 
6. Nale y u ywa  tylko niebieskiego lub czarnego d ugopisu albo 

pióra. Prosz  nie u ywa  korektora. 
7. W przypadku podania b dnej odpowiedzi nale y dany fragment 

pracy wyra nie przekre li . 
8. Podczas egzaminu mo na korzysta  z pióra lub d ugopisu, 

o ówka, linijki, gumki i kalkulatora. 
 

  yczymy powodzenia! 
 

WPISA  PO OTRZYMANIU WYPE NIONEGO ARKUSZA 
KOD 

EGZAMINATORA 
         

 
IMI                  

NAZWISKO                 
 
 

 
 
 
 
 
 

ARKUSZ I 
 
 
 
 

ROK 2001 
 

GEOGRAFIA 
 

Uzyskane punkty 
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Suma   
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Zadanie 1 (3 pkt.) 
Na za czonych poni ej mapach A i B przedstawione s  fragmenty tego samego obszaru 
S owi skiego Parku Narodowego.  
 

 

a). Podaj, która mapa, A czy B, zosta a zgeneralizowana w wi kszym stopniu.  
 

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

b). Bior c pod uwag  ró ne kryteria, podaj dwa odmienne przyk ady wiadcz ce o tym, 
e wskazana przez Ciebie mapa zosta a zgeneralizowana w wi kszym stopniu. 

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

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

Zadania 2 – 6 wykonaj na podstawie do czonej do arkusza mapy S owi skiego Parku 
Narodowego (SPN). Mapa b dzie pomocna równie  przy rozwi zywaniu pozosta ych zada . 
 

Zadanie 2 (2 pkt.) 
Na podstawie mapy S owi skiego P.N., podaj nast puj ce informacje: 

a). nazw  i wysoko  najwy szego wzniesienia .................................................................. 

b). kierunek drogi na odcinku Wicko - G ówczyce ........................................................... 

c). nazwy dwóch wydm: ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 
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Zadanie 3 (3 pkt.) 
Opisy w tabeli odnosz  si  do czterech miejscowo ci widocznych na mapie S owi skiego 
P.N. Obok ka dego opisu wpisz nazw  w a ciwej miejscowo ci. 
 

Opis Nazwa miejscowo ci 

. Du a wie  rybacka i letniskowa zawdzi czaj ca owe funkcje 
po o eniu na SE brzegu drugiego pod wzgl dem powierzchni 
jeziora; w centrum wsi znajduje si  ko ció .  

 

2. Jest to du e k pielisko morskie, le y na prawym brzegu g ównej 
rzeki; w centrum po o ona ko cowa stacja linii kolejowej.  

 

3. Ma a wie  po o ona na SW brzegu najwi kszego jeziora; 
znajduje si  tu skansen budownictwa i kultury regionalnej oraz 
le niczówka. 

 

4. Du a gminna wie  le ca nad rzek  upaw . We wsi mie ci si  
Dyrekcja S owi skiego Parku Narodowego oraz Muzeum 
Przyrodnicze; blisko po o ony atrakcyjny punkt widokowy. 

 

 
 
Zadanie 4 (2 pkt.) 
Jeste  na przystanku autobusowym w elazie (na SE od Smo dzina ), chcesz wej  na szczyt 
B domi skiej Góry. Podaj wysoko  wzgl dn  i bezwzgl dn  tej góry.  
 

Miejsce na obliczenia: 

 

 

 

 

 

Wysoko  wzgl dna:      ....................  .................... 

 warto            jednostka 

 

Wysoko  bezwzgl dna: ..................     .................... 

 warto              jednostka 
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Zadanie 5 (2 pkt.) 
Jedyna latarnia morska na terenie S owi skiego Parku Narodowego stoi w Czo pinie. Ma ona 
wysoko  25,2 m, a jej wiat o widoczne jest na odleg o  39 km. Oblicz, ilu centymetrom 
na zamieszczonej mapie SPN odpowiada by zasi g wiat a tej latarni. 
 

miejsce na obliczenia 

 

 

 

Wynik ............................... 

 

Zadanie 6 (4 pkt.) 
Na obszarze S owi skiego Parku Narodowego znajduj  si  ró norodne formy rze by terenu. 
Uzupe nij tabel , podaj c dla ka dego z wymienionych obszarów: 
• nazw  formy terenu (form  terenu rozpoznaj na podstawie informacji odczytanych z 

mapy SPN); 
 
• nazw  procesu rze botwórczego (w a ciw  nazw  procesu wybierz spo ród podanych: 

abrazja, erozja, akumulacja, wietrzenie, denudacja); 
uwaga:  - nie musisz wykorzysta  wszystkich nazw  

- nazwy mog  si  powtarza  
-   

• g ówny czynnik rze botwórczy, który doprowadzi  do utworzenia danej formy: 
 

Obszar Forma terenu Proces 
rze botwórczy 

Czynnik 
rze botwórczy 

Przyk ad: 
wybrze e na wschód 
od eby  

 

klif wydmowy 

 

abrazja 

 

fale morskie 

. Bia a Góra 

 

   

2. uj cie eby do jez. 

ebsko 

   

3. l d oddzielaj cy 

morze od jez. ebsko 
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Zadanie 7 (3 pkt.) 
W odleg o ci 7 km na wschód od eby, u nasady Mierzei Helskiej le y miasto 
W adys awowo. Po 920 r. rozpocz to tam (w miejscowo ci Wielka Wie ) budow  
pe nomorskiego portu rybackiego (ryc. A ). Dzi  jest to du y port rybacki. Chroni  go przed 
falami sztormowymi budowle wodne, zw aszcza, powsta e po 945 r. falochrony - zachodni o 
d ugo ci 700 m. i wschodni o d ugo ci 300 m (ryc. B). Okaza o si  jednak, e oprócz tego 
zamierzonego efektu, falochrony uruchomi y  i spot gowa y tak e inne procesy zachodz ce w 
strefie brzegowej, zarówno w najbli szej okolicy, jak i w dalszej cz ci Mierzei Helskiej  
(ryc. C).  

A     B        C 

 

a). Na podstawie za czonych rysunków okre l, jaki proces rze botwórczy zachodzi w 
strefie brzegowej po zachodniej, a jaki po wschodniej stronie falochronów. 
 

Strona zachodnia – proces: ..........................................................................................................  

Strona wschodnia – proces: .........................................................................................................  

b). Opisz zmian  jaka zachodzi i nadal b dzie zachodzi  z tego powodu na ca ej d ugo ci 
Mierzei Helskiej.  
 

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

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

 

Zadanie 8 (  pkt) 
Przedstaw jedn  z istniej cych teorii wyja niaj cych genez  jeziora ebsko. 
 
.......................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 9 (2 pkt.) 
Wszystkie jeziora maj  w skali  geologicznej krótki ywot. Powierzchnia jeziora ebsko 
zmala a w ci gu  ostatnich sze dziesi ciu lat o 5%. Podaj dwie przyczyny zmniejszania si  
powierzchni jeziora.   
 

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

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

 

Zadanie 10 (2 pkt.)  
Uwaga: Zadanie 10 rozwi  na podstawie umieszczonych poni ej map klimatycznych 

Polski. 
 
Klimat Polski zalicza si  do klimatu umiarkowanego przej ciowego. Jednak e cechy 
elementów tego klimatu ró ni  si  w poszczególnych regionach Polski.  
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a). Porównuj c klimat okolic eby i rodkowego Mazowsza, podaj ró nice dotycz ce:  
• redniej temperatury powietrza w styczniu  

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

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

• redniej temperatury powietrza w lipcu  

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

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

• rocznej sumy opadów 

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

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

 

b). Podaj g ówn  przyczyn  tych ró nic  

 

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

 

Zadanie 11 (2 pkt.) 
Bryza jest zjawiskiem od dawna wykorzystywanym przez eglarzy i rybaków dzi ki temu, e 
wiedz  oni w jaki sposób powstaje, kiedy mo e si  pojawi , a kiedy nie mo na na ni  liczy  
oraz znaj  jej rytm dobowy. Uzupe nij rysunek zaznaczaj c: 
 
• strza kami - kierunki cyrkulacji powietrza     
• odpowiednimi literami - o rodki ci nienia atmosferycznego 
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Zadanie 12 (  pkt) 
Bryza w Polsce wyst puje w najcieplejszej porze roku. 
 
Przyczyn  powstawania bryzy jest: 
(podkre l prawid ow  odpowied ). 

A. wzmo ona aktywno  pr dów morskich p yn cych w ci gu dnia; 

B. ró nica w nagrzewaniu si  wody i l du w ci gu doby; 

C. ró nica  wysoko ci mi dzy morzem a wybrze em; 

D. dzia anie si y Coriolisa. 

 

Zadanie 13 (2 pkt.) 
Przeczytaj uwa nie list Karoliny wys any do rodziców z letnich wakacji w ebie. Podkre l w 
tek cie dwa zdania dotycz ce skutków dzia ania bryzy. 

 

Kochani Rodzice ! 

Mieszkamy w centrum eby ko o poczty. W mie cie jest strasznie gor co, ale du o czasu 

sp dzamy na pla y, a tam dzi ki blisko ci morza nie odczuwa si  takiego upa u. K piemy si  

pod czujnym okiem ratownika, ale nie trwa to d ugo, bo woda, szczególnie rano, jest zimna. 

Wczoraj wieczorem na pla y odby y si  Neptunalia. Ja by am diab em. Po przej ciu toru 

przeszkód wszyscy wyl dowali w morzu, eby si  umy . Woda by a o wiele cieplejsza ni  

rano. Nad pla  snu y si  dymy z ognisk z campingu po o onego za wydmami, dociera y 

smakowite zapachy pieczeni z rusztu. Mewy kr y y nad pla  szukaj c po ywienia. S o ce 

zachodzi o powoli czerwon  tarcz  zanurzaj c w morzu.  

Czuj  si  wietnie, pozdrawiam - Karolina 

 
 
Zadanie 14 (2 pkt.) 
a). Podaj, gdzie w Polsce, w lecie, jest d u szy dzie : nad morzem czy w górach?  

D u szy dzie  w lecie jest ...................................... 

 
b). Czy ta ró nica jest skutkiem ruchu obiegowego czy obrotowego Ziemi ?  

Jest to skutek ruchu ...............................................



Próbny egzamin maturalny z geografii 
Arkusz  egzaminacyjny I 

_________________________________________________________________________________ 

  9

Zadanie 15 (2 pkt.) 
Wspó rz dne geograficzne eby wynosz  54° 46' N i 7° 30' E. 
Oblicz, która godzina czasu s onecznego jest w Londynie w momencie, gdy na pla y w 

ebie cie  jest najkrótszy. 
Obliczenia: 

 

 

 

 

 

wynik ........................................................ 

 
Zadanie 16 (2 pkt.) 
W Polsce istniej  ró ne formy ochrony przyrody. Podaj, który z poni szych opisów 

(A,B,C,D)  jest opisem: 

a). parku narodowego             ............... 

b). rezerwatu przyrody            ............... 

A. obszar wyró niaj cy si  szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, o 
charakterze naturalnym, chroniony ze wzgl dów naukowych, kulturowych, estetycznych; 
nie prowadzi si  tu adnej dzia alno ci gospodarczej; 

B. obiekt cenny ze wzgl dów naukowych, historycznych, estetycznych i innych, prawnie 
chroniony; 

C. obszar obj ty ochron  ze wzgl du na naturalne w a ciwo ci rodowiska oraz walory 
naukowe, kulturowe, estetyczne i turystyczne; obowi zuje tu zakaz inwestycji 
powoduj cych degradacj  walorów rodowiska; 

D. obszar o powierzchni < 500 ha, cenny ze wzgl dów przyrodniczych, naukowych, 
kulturowych i innych, obj ty cz ciow  ochron  lub ca kowicie wykluczaj cy ingerencj  
cz owieka. 

 
 
Zadanie 17 (2 pkt.) 
Ze wzgl du na przedmiot ochrony wydziela si  ró ne rodzaje rezerwatów. Na podstawie 
mapy S owi skiego P.N.,  wymie  4 rodzaje rezerwatów wyst puj cych na tym 
obszarze. 
 

⇒ ............................................................ 

⇒ ............................................................ 

⇒ ............................................................ 

⇒ ............................................................ 
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Zadanie 18 (  pkt) 
Niszczenie lasów mo e by  wywo ane ró nymi przyczynami. Przedstaw przyczyn  
zniszczenia lasów w pasie wybrze a mi dzy miejscowo ciami Czo pino i eb . 
 

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

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

 

Zadanie 19 (2 pkt.) 
Wyobra  sobie sytuacj , e w ebie wyznaczono baz  zawodów windsurfingowych o 

znaczeniu mi dzynarodowym.  

a). Przedstaw dwa skutki (spo eczne albo gospodarcze lub przyrodnicze) wynikaj ce z 

tego faktu.  

 

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

 

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

 

b). Oce  wp yw ka dego z nich na lokalne rodowisko. 

 

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

 

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

 


