
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 II 

 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Informacje : 
. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 

2 stron. 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 

60 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 II 
 
 
 

 
ROK 2001 

 
GEOGRAFIA 

 
Uzyskane punkty 

Nr zad. Punkty 
20.   
2 .   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
3 .   
32.   
33.   
34.   
35.   
36.   
37.   
38.   
39.   
40.   
4 .   

Suma   
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Zadanie 20 (3 pkt.) 
 

 

a). Wyja nij  przyczyn  wyst powania zjawisk wulkanicznych przedstawionych na 
rysunku. 
....................................................................................................................................................... 

 

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

b). Napisz, jakie dwa inne procesy endogeniczne zachodz  na granicy przedstawionych 
p yt litosfery. 
 

 ..................................................................... 2 ........................................................................... 
 
 
Zadanie 21 (2 pkt.)  
 
Na mapie Polski przedstawiono lokalizacj  9 obiektów wpisanych na List  wiatowego 
Dziedzictwa UNESCO. Osiem z nich to obiekty kulturowe, a jeden jest obiektem 
przyrodniczym (wspólny z Bia orusi ). Podaj nazwy pi ciu wybranych przez siebie 
obiektów (miejscowo ci). 
 

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

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

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

4. ........................................................... 

5. ........................................................... 
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Zadanie 22 (3 pkt.) 
Jedn  z cech struktury agrarnej polskiego rolnictwa dostrzec mo na na poni szym zdj ciu 
lotniczym okolic Warszawy. 
 

 
a). Napisz, na czym polega ta cecha struktury agrarnej?  
 
.................................................................................................................................................... 
 
b). Przedstaw dwie konsekwencje takiej struktury agrarnej.  
 
.......................................................................................................................................................

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

Zadanie 23 (2 pkt.) 
Na rysunkach przedstawiono ten sam obszar górski w ró nych latach: rys A dotyczy 900 r., 
rys B – 2000 r. Sto lat temu by  on zalesiony, a obecnie jest u ytkowany rolniczo. W lipcu 
900 roku i 2000 roku na obszarze tym wyst pi y ulewne deszcze. W ci gu kilku dni spad o 

przesz o 00 mm opadu.  
 

 
a). Napisz, w którym okresie  
(A czy B) wezbrania na potoku 
przep ywaj cym przez wie  M 
stanowi y wi ksze niebezpiecze stwo?  
 
.............................................................. 

 
 
 

 
b). Uzasadnij sw  odpowied . 

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

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

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 24 (  pkt)  
Na mapie zaznaczono kó kami po o enie polskich parków narodowych.  
 

a) Zlokalizuj (wpisuj c znak x w 
odpowiednie kó ko na mapie) 
najwi kszy z nich, który 
powo ano mi dzy innymi w celu 
zachowania naturalnego 
charakteru rzeki i jej doliny.  

 
 

b) Zapisz poni ej nazw  tego parku.  
 

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

 
 
 
Zadanie 25 (3 pkt.) 
Rycina przedstawia schemat uk adu przestrzennego dwu typów (rodzajów) zespo ów 
miejskich(A i B). 
 

 
 

a). Podaj nazwy przedstawionych typów zespo ów miejskich: 
 
A ............................................................................ 

B ............................................................................ 
 
b) Dla ka dego z typów (A i B), podaj po 2 przyk ady zespo ów miejskich – jeden z 
obszaru Polski, drugi - z pozosta ych obszarów Europy. 
 
Przyk ad zespo u miast typu A:  

z Polski ................................................................, 

z Europy ...............................................................  
 
Przyk ad zespo u miast typu B:  

z Polski ................................................................, 

z Europy ............................................................... 
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Zadanie 26 (4 pkt.)  
 
a). Przedstaw i scharakteryzuj kolejne etapy procesów urbanizacyjnych zachodz cych w 
krajach rozwini tych gospodarczo.  
 
(Uwaga: w opisie mo esz pos u y  si  terminami: suburbanizacja, reurbanizacja, 
urbanizacja i dezurbanizacja – wyja niaj c je i uk adaj c w logiczny ci g czasowy). 
 
Najpierw mamy do czynienia z etapem ...................................................................................., 

który polega na ........................................................................................................................... 

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

 
Kolejnym etapem jest: .................................................................................................................  

Polega on na ............................................................................................................................... 

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

 

Nast pnie zachodzi: ...................................................................................................................  

Polega on na ............................................................................................................................... 

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

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

 

 
b). Dalszy rozwój urbanizacji w Polsce stwarza zarówno szanse jak i zagro enia spo eczno – 
ekonomiczne. Jakie zagro enie oraz jak  szans  dostrzegasz ze swojego punktu widzenia 
w zwi zku z dalszym rozwojem urbanizacji w Polsce? Podaj po jednym przyk adzie.  
 
Zagro enie 

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

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

Szansa 

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 27 (3 pkt.)  
 

a). Podaj 2, najbardziej istotne, czynniki lokalizacji przemys u wysokiej techniki. 
 
.......................................................................................................................................................

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

 
b). Wska , zaznaczaj c „x” w odpowiednich kó kach na mapie, dwa obszary, na których 
znajduj  si  technopolie.  
 

 
 
 
Zadanie 28 (3 pkt.) 
 
Porty morskie s  „oknami na wiat”. Istniej  porty ró nie lokalizowane i budowane zale nie 
od warunków naturalnych,  np. Port Pó nocny w Gda sku posiada liczne pirsy wychodz ce 
daleko w morze (port zewn trzny), a port w Gdyni ma zarówno cz  zewn trzn , jak i 
wewn trzn  (wchodz c  g boko w l d). 
Na wiecie istnieje szereg portów morskich wybudowanych w estuariach. 
 
a). Przedstaw zalet  oraz wad  lokalizacji portów w estuariach. 
 
zaleta 

...................................................................................................................................................... 
wada 

....................................................................................................................................................... 
 
b). Podaj nazw  jednego z portów w Europie zlokalizowanego w estuarium. 
 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 29 (2 pkt.) 
Napisz, podaj c dwa przyk ady, do czego nie powinno si  wykorzystywa  50- metrowej 
szeroko ci pasów po obu stronach ruchliwej drogi samochodowej przebiegaj cej przez 
tereny rolnicze. Uzasadnij swoje odpowiedzi. 
 
. ................................................................................................................................................  

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

 

Uzasadnienie: 

..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
Zadanie 30 (5 pkt.) 
Ludzie zmieniaj  miejsca pobytu (migruj ) z rozmaitych powodów. Migracje dzielimy na 
wewn trzne, gdy odbywaj  si  na obszarze jednego kraju oraz zewn trzne, je li ludzie 
w druj  pomi dzy ró nymi krajami.  
a). Podaj 3 przyczyny zewn trznych migracji ludno ci. 
 

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

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

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

 
b). Spo ród wymienionych przez Ciebie przyczyn wska  t  (oznacz j  znakiem X 
postawionym obok), która dominuje w krajach Europy rodkowej. 
 
c). Sporz d  list  2 dodatnich oraz 2 ujemnych stron emigracji Polaków, z punktu 
widzenia interesów naszego kraju. 
 
Plusy 
 

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

2. .......................................................................................................................................... 
 
Minusy 
 

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

2. ........................................................................................................................................... 
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Zadanie 31 (2 pkt.) 
Wpisz w miejsce kropek „tak” – przy stwierdzeniach prawdziwych oraz „nie” - przy 
stwierdzeniach fa szywych. 
 
Klimat Polski cechuj : 
 
............... a) na wschodzie – przewaga wp ywów kontynentalnych, wysokie amplitudy roczne 

temperatury powietrza, które wzrastaj  ku wschodowi oraz d uga, ch odna zima. 
 
............... b) na zachodzie – przewaga wp ywów kontynentalnych, wysokie roczne amplitudy 

temperatury powietrza, które wzrastaj  ku zachodowi oraz d ugie, ciep e lato i 
d uga, ch odna zima. 

 
............... c) na zachodzie – przewaga wp ywów oceanicznych, mniejsze ni  w innych 

regionach polski roczne amplitudy temperatury powietrza, wczesna wiosna, lato; 
krótka zima. 

 
 
Zadanie 32 (4 pkt.) 
 
Czy biednemu, g odnemu cz owiekowi potrzebna jest „ryba” czy „w dka”? Jakiego rodzaju 
pomoc uzyskuj  kraje biedne od krajów bogatych w postaci „ryby”,  a jakiego rodzaju 
pomoc mog  uzyska  w formie „w dki”? Podaj  po dwa przyk ady pomocy ka dego 
rodzaju. 
 
Pomoc w postaci „ryby” 
 

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

2. .......................................................................................................................................... 
 
Pomoc w postaci „w dki” 
 

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

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

 
 
Zadanie 33 (2 pkt.)  
Wymie  3 mierniki poziomu rozwoju spo eczno - gospodarczego, które stosuje si  do 
porównania poziomu ycia w krajach wysoko rozwini tych i krajach s abo rozwini tych 
gospodarczo. 
 
.......................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................... 
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Zadanie 34 (  pkt)  
Obecnie w Polsce podejmuje si  szereg kroków zmierzaj cych do transformacji gospodarki i 
– w efekcie – do jej rozwoju. Najistotniejszym przedsi wzi ciem w tym zakresie jest: 
(Podkre l w a ciw  odpowied ). 
 
A. doinwestowanie przemys u wydobywczego 

B. wprowadzenie centralnego planowania 

C. zmniejszenie udzia u inwestycji zagranicznych  

D. prywatyzacja i wchodzenie obcego kapita u 

 
 
Zadanie 35 (3 pkt.) 
Diagramy przedstawiaj  struktur  zu ycia energii pochodz cej z ró nych róde  w roku 974 
oraz 995 r. w krajach Unii Europejskiej.  
 

 
a). Na podstawie zamieszczonych diagramów, opisz na czym polega a zmiana struktury 
zu ycia energii w ci gu tych 21 lat.  
 
.......................................................................................................................................................

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

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

b). Podaj 2 przyczyny zaistnia ych zmian.  
 
.......................................................................................................................................................

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

c). Napisz, czy zmiany te s  zgodne z zasad  rozwoju zrównowa onego. Uzasadnij swoj  
odpowied . 
 
.......................................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 36 (4 pkt.) 
Na diagramie przedstawiono zmiany w wiatowej strukturze róde  energii  
w latach 860 – 2000.  
 

 
 
a). Na podstawie diagramu, uzupe nij poni sz  tabel .  
 

Struktura róde  energii na wiecie (w %) 
 
rok ropa naftowa gaz ziemny paliwa j drowe 
900    

 
950    

 
2000    

 
 
b). Na podstawie diagramu, napisz, od którego roku zaznacza si   wykorzystanie 
wymienionych róde  energii? 
 
ropy naftowej               ........... rok                            gazu ziemnego             ........... rok 
 
róde  odnawialnych    ..........  rok                            paliw j drowych           ..........  rok 
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Podaj cztery konsekwencje spo eczno - gospodarcze wywo ane spadkiem wydobycia 
w gla kamiennego w Polsce. 
 

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

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

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

4. ........................................................................................................................................ 

 
Zadanie 38 (2 pkt.)  
Do podanych miejsc (krajów) wydobycia, dopisz odpowiedni surowiec, wybieraj c go 
spo ród podanych: rudy miedzi, rudy elaza, w giel kamienny, ropa naftowa, boksyty, gaz 
ziemny. 
 
a)  basen Zatoki Gwinejskiej, Indonezja, rejon Zatoki Meksyka skiej ...................................... 

b)  Gwinea, W gry, Gujana,........................................................................................................ 

c)  Pó wysep Jama , pó nocny Kaukaz, pó nocna Afryka........................................................... 

d)  Chile, Peru, Polska (Zag bie Lubi sko – G ogowskie)........................................................ 

e)  Ukraina (Krzywy Róg), Rosja (Kursk), Brazylia (Minas Gerais) ......................................... 
 
 
Zadanie 39 (3 pkt.)  
Podaj nazwy organizacji, z którymi Polska zwi zana jest cz onkostwem lub wspó prac , 
a których g ówne zadania zapisano poni ej: 
• wspó praca w celu utrzymania pokoju na wiecie, koordynowanie wspó pracy 

mi dzynarodowej w ró nych dziedzinach (np. wy ywienia, pomocy dzieciom itp.)  
 

........................................................................................................................................... 
• program „Partnerstwo dla pokoju” przewiduj cy wspó prac  polityczn  i wojskow , 

powo any w celu zapewnienia krajom wi kszego poczucia bezpiecze stwa 
 

........................................................................................................................................... 
• uaktywnienie wymiany handlowej w rejonie niektórych pa stw dawnego bloku 

socjalistycznego, znoszenie ce  i  innych barier, wspólna polityka zabezpiecze  przed 
konkurencj  z zewn trz     

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

• utworzenie jednolitego organizmu gospodarczego ze swobodnym przep ywem kapita u, 
si y roboczej, towarów; wspólna polityka pieni na i fiskalna. 

 
............................................................................................................................................. 
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Zadanie 40 (3 pkt.)  
W tabeli przedstawiono struktur  u ytkowania gruntów (w %) w 5 krajach. Przyporz dkuj 
odpowiednie dane do 4 pa stw podanych poni ej, wpisuj c ich nazwy do tabeli. 
(pa stwa: Polska, Izrael, Finlandia, Irlandia) 
 

kraj grunty orne, sady ki i pastwiska lasy inne 
 2 ,0 7,0 5,4 66,6 

 3,4 66,7 4,9 5,0 

 7,2 0,4 68,7 23,7 

 56,9 2,8 8,2 2,  

 47,  3,0 28,0 ,9 

 
Zadanie 41 (3 pkt.) 
Cz owiek d y do zaspokajania ró norakich swoich potrzeb. Istniej  na wiecie obszary,  
gdzie potrzeby te wyra nie odbiegaj  od potrzeb ludzi yj cych w innych miejscach.  
 
Uzupe nij tabel  wykorzystuj c w asn  wiedz , informacje zawarte w tabeli oraz te, 
które odnajdziesz na mapie. 
 
 

 
 

cyfra 
na 

mapie 

pa stwo lub 
naród 

potrzeby 
spo eczne 

  • zaspokojenia 
g odu 
• wolno ci i 
demokracji 

  • poprawy 
stanu 
rodowiska 

• ochrony 
zdrowia 

  • w asnego 
terytorium 
(wolno ci) 
• religijne i 
kulturowe 

  • zaspokojenie 
g odu 
• zmniejszenie 
analfabetyzmu 


