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można otrzymać

łącznie 50 punktów.

PESEL ZDAJĄCEGO

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. 
Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań 

przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.

KOD
ZDAJĄCEGO

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
GEOGRAFIA

POZIOM PODSTAWOWY

Czas pracy 120 minut

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 12 stron (za da -
nia 1–26). Ewen tu al ny brak zgłoś prze wod ni czą ce mu ze spo łu
nad zo ru ją ce go eg za min.

2. Od po wie dzi za pisz w miej scu na to prze zna czo nym przy każ -
dym za da niu.

3. Pisz czy tel nie. Uży waj dłu go pi su/pió ra tyl ko z czar nym tu szem/
atra men tem.

4. Nie uży waj ko rek to ra, a błęd ne za pi sy wy raź nie prze kreśl.
5. Pa mię taj, że za pi sy w brud no pi sie nie pod le ga ją oce nie.
6. Pod czas eg za mi nu mo żesz ko rzy stać z li nij ki.

Ży czy my po wo dze nia!

Miejsce na identyfikację szkoły
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Za da nia od 1. do 8. wy ko naj na pod sta wie za łą czo nej barw nej ma py przed sta wia ją cej frag ment Po je zie -
rza Ka szub skie go oraz wła snej wie dzy. 

Za da nie 1. (1 pkt)
Za pisz ska lę licz bo wą ma py Po je zie rza Ka szub skie go w po sta ci ska li mia no wa nej.

Ska la mia no wa na: ...........................................

Za da nie 2. (2 pkt)
Ka szub ski Park Kra jo bra zo wy obej mu je naj bar dziej cha rak te ry stycz ną część po je zie rza. 
Uzu peł nij ta be lę, po da jąc po jed nym przy kła dzie wa lo rów kra jo znaw czych Ka szub skie go Par ku Kra jo -
bra zo we go.

Za da nie 3. (1 pkt)
Z punk tu wi do ko we go So bót ka (po le B5) do gła zu na rzu to we go (po le A7) na przed sta wio nej ma pie
jest 10 cm w li nii pro stej. Po daj od le głość rze czy wi stą mię dzy ty mi obiek ta mi.
Ob li cze nia 

Od le głość rze czy wi sta to ......................... km.

Za da nie 4. (1 pkt)
Ob licz róż ni cę wy so ko ści względ nej po mię dzy punk tem wi do ko wym Bi sku pia (po le B3) a wznie sie niem
Zie lo na (po le D3). Za pisz ob li cze nia.
Ob li cze nia 

Wy nik ………………… m.

Wa lo ry kra jo znaw cze

przy rod ni cze
an tro po ge nicz ne

przy ro dy nie oży wio nej przy ro dy oży wio nej

1. 2. 3.
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Za da nie 5. (2 pkt)
Po daj po dwa przy kła dy obiek tów za go spo da ro wa nia te re nu umoż li wia ją cych upra wia nie tu ry sty ki:
a) pie szej

1. ....................................................................... 2. .......................................................................
b) wod nej (ka ja ko wej, że glar skiej)

1. ....................................................................... 2. .......................................................................

Za da nie 6. (2 pkt)
Za znacz po praw ne za koń cze nia zdań.
a) Gru pa tu ry stów po sta no wi ła prze pły nąć ka ja ka mi z Ostrzyc do Chmiel na. Tra sa ich wy pra wy bę dzie
wio dła ko lej no je zio ra mi
A. Ostrzyc kim, Wiel kie Brod no, Kłod no, Ma łe Brod no.
B. Kłod no, Ma łe Brod no, Wiel kie Brod no, Ustrzyc kim.
C. Ostrzyc kim, Wiel kie Brod no, Ma łe Brod no, Kłod no.
D. Ma łe Brod no, Wiel kie Brod no, Ostrzyc kim, Kłod no.

b) Gru pa tu ry stów po sta no wi ła prze pły nąć ka ja ka mi z Ostrzyc do Chmiel na. Do mi nu ją cym kie run kiem
pły nię cia bę dzie kie ru nek
A. pół noc ny.
B. wschod ni.
C. po łu dnio wy.
D. za chod ni.

Za da nie 7. (2 pkt)
Do każ de go z po da nych ele men tów ma py do pisz wła ści wą me to dę ich pre zen ta cji na ma pie. Na zwy me -
tod wy bierz spo śród za pro po no wa nych ni żej.

me to da: za się gów, sygnatury liniowej, izolinii, kartodiagramu

a) la sy ................................................................................................................................................

b) dro gi .............................................................................................................................................

c) wy so ko ści bez względ ne .................................................................................................................

Za da nie 8. (3 pkt)
Od szu kaj na ma pie Kar tu zy.
a) Od czy taj i za pisz sze ro kość geo gra ficz ną schro ni ska w Kar tu zach. Wy nik za okrą glij do 1’.

{ – …………………………
b) Ob licz wy so kość gó ro wa nia Słoń ca w dniu 22 czerw ca w tym że schro ni sku. Za pisz ob li cze nia i za -
kreśl wła ści wy wy nik.
Ob li cze nia

A. 45°54’ B. 38°10’ C. 59°07’ D. 65°33’
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Za da nie 9. (2 pkt)
Dia gra my kli ma tycz ne przed sta wia ją rocz ny roz kład śred niej mie sięcz nej tem pe ra tu ry po wie trza w oC i mie -
sięcz nych sum opa dów at mos fe rycz nych w mm w wy bra nych sta cjach pod zwrot ni ko wej stre fy kli ma tycz nej.

a) Prze ana li zuj dia gra my kli ma tycz ne, a na stęp nie wpisz we wska za nych miej scach pod dia gra ma mi
od po wied nią od mia nę kli ma tu: mor ską lub kon ty nen tal ną. 

b) Przed staw dwie ce chy róż ni cu ją ce kli mat kon ty nen tal ny i mor ski.

1. ce cha: ............................................................................................................................................

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

2. ce cha: ............................................................................................................................................

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

Za da nie 10. (2 pkt)
Na ry sun ku przed sta wio no frag ment do li ny rzecz nej.
a) Za znacz we właściwych miejscach na ry sun ku li te rą A stre fę ero zyj -
nej dzia łal no ści rze ki, a li te rą B stre fę aku mu la cyj nej dzia łal no ści
rze ki.
b) Wy mień dwa skut ki ero zyj nej i aku mu la cyj nej dzia łal no ści rze ki
w do li nie rzecz nej.

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

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

Za da nie 11. (2 pkt)
W 2010 ro ku po raz ko lej ny wy stą pi ły ka ta stro fal ne po wo dzie na znacz nych ob sza rach do rze cza Wi sły i Od ry.
Uzu peł nij sche mat przy czy no wo -skut ko wy wy stę po wa nia po wo dzi, wpi -
su jąc we wła ści we miej sca od po wied nie li te ry.
A. Ogrom ne stra ty ma te rial ne.
B. Gwał tow ne i in ten syw ne opa dy desz czu.
C. Nie wy star cza ją ca in fra struk tu ra prze ciw po wo dzio wa (sztucz ne

zbior ni ki, urzą dze nia hy dro tech nicz ne, wa ły itp.).
D. Śmierć poniesiona przez lu dzi.
E. Zaj mo wa nie te re nów za le wo wych pod upra wę lub bu dow nic two.
F. Prze rwy w dzia łal no ści pro duk cyj nej po szcze gól nych firm.
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Za da nie 12. (2 pkt)
W ta be lach przed sta wio no śred nie mie sięcz ne tem pe ra tu ry po wie trza i mie sięcz ne su my opa dów at mos -
fe rycz nych we Wro cła wiu i w Su wał kach.

Źró dło: Ta bli ce geo gra ficz ne, War sza wa 2008.

a) Na pod sta wie da nych z ta be li pod kreśl dwie ce chy cha rak te ry stycz ne dla kli ma tu Wro cła wia.
A. Rocz na su ma opa dów wy no si mniej niż 500 mm.
B. Ter micz ne la to trwa trzy mie sią ce.
C. Naj więk sze opa dy wy stę pu ją la tem.
D. Naj zim niej sze mie sią ce to sty czeń i gru dzień.

b) Pod kreśl od po wied nią war tość am pli tu dy tem pe ra tu ry po wie trza w Su wał kach. 
A. 8,4°C B. 12,1°C C. 16,3°C D. 20,5°C

Za da nie 13. (2 pkt)
Wpisz do ta be li klę ski ży wio ło we, gru pu jąc we dług przy czyn ich powstania. Na stęp nie do każ dej klę ski
ży wio ło wej do pisz przy kła do wy ob szar jej wy stę po wa nia. Wybierz spośród przykładów.

klę ski ży wio ło we: tsu na mi, su sze, cy klo ny tro pi kal ne, trzę sie nia zie mi
ob sza ry występowania: wy spa Su ma tra (In do ne zja), Ha iti, Sa hel, pół wy sep Flo ry da

Wro cław I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Śred nia tem pe ra tu ra
po wie trza w °C

–1,1 0,8 4,0 8,2 13,9 16,0 18,1 17,7 13,8 9,7 3,6 0,8

Opa dy at mos fe rycz -
ne w mm

27 23 26 37 57 85 61 67 47 31 35 35

Suwałki I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Śred nia tem pe ra tu ra
po wie trza w °C

–4,2 –4,1 0,2 6,0 12,8 14,6 16,3 16,0 11,6 7,3 1,4 –2,0

Opa dy at mos fe rycz -
ne w mm

41 20 33 29 59 87 78 63 59 41 48 42

Przy czy ny Klę ska ży wio ło wa
Przy kła do wy ob szar 

wy stę po wa nia

1. Me te oro lo gicz ne

2. Geo lo gicz ne
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Za da nie 14. (2 pkt)
Ma pa przed sta wia roz miesz cze nie płyt li tos fe ry. 
a) Uzu peł nij ry su nek, wpi su jąc na gra ni cach płyt li tos fe ry ro dzaj kon tak tu. Wy bierz z po da nych ni żej. 

stre fa ry fto wa, usko ki trans for ma cyj ne, stre fa sub duk cji

Fo to gra fia przed sta wia je den z ro dza jów gór po wsta łych w wy ni ku ko li zji płyt li tos fe ry.

b) Za pisz dwa przy kła dy gór, któ re zo sta ły na ma pie ozna czo ne li te ra mi A i B.

A. ....................................................................... B. .......................................................................

Za da nie 15. (2 pkt)
W wykropkowane miejsca wpisz li te ry, któ ry mi ozna czo no ce chy cha rak te ry stycz ne lo dow ca gór skie go
i lą do lo du.

A. Sta no wi roz le głą po kry wę lo do wą.
B. Zaj mu je sto sun ko wo nie wiel kie po wierzch nie.
C. Wy stę pu je w stre fie kli ma tów po lar nych.
D. Wy stę pu je w róż nych stre fach kli ma tycz nych.
E. Spły wa sze ro kim fron tem we wszyst kich kie run kach.
F. Spły wa w dół ję zo rem lo dow co wym.

Ce chy lą do lo du: ...........................................   Ce chy lo dow ca gór skie go: ...........................................
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Za da nie 16. (2 pkt)
Po łącz liniami od po wied nie na zwy par ków na ro do wych z po da ny mi opi sa mi.

Za da nie 17. (2 pkt)
Prze czy taj po niż szy tekst, a na stęp nie wy ko naj po le ce nie.

Do Chmiel na przy cią ga przede wszyst kim wo da. Po ło żo ne jest w są siedz twie 5 je zior, sta no wi wy ma rzo -
ny za ką tek dla wszyst kich wy po czy wa ją cych tu tu ry stów. Chwa lą je tak że że gla rze, ka ja ka rze oraz mi ło -
śni cy wind sur fin gu i węd ka rze. Tu roz po czy na się prze pięk ny szlak wod ny zwa ny po pu lar nie „Kół kiem
Ra duń skim”, któ ry two rzy 10 po łą czo nych ze so bą je zior. Ze wzglę du na nie za prze czal ne wa lo ry i nie -
po wta rzal ny cha rak ter śro do wi ska przy rod ni cze go Chmiel no i ca ły ob szar gmi ny znaj du je się na te re nie
Ka szub skie go Par ku Kra jo bra zo we go.
Tu ry stów i kra jo znaw ców zwa bia do Chmiel na nie tyl ko pięk ny kra jo braz i czy sta wo da je zior, ale tak że
in te re su ją cy folk lor, za byt ki, tra dy cje garn car skie i in ne atrak cje tu ry stycz ne. Nie wie le jest miej sco wo ści
na Ka szu bach, tak bo ga tych w ba śnie i po da nia lu do we, jak Chmiel no. Po ja wia się w nich naj czę ściej
księż nicz ka Dam ro ka i aże by po słu chać o niej pięk nych opo wie ści, trze ba oczy wi ście przy je chać
do Chmiel na.

Na podstawie: www.ne cel.pl

Wpisz do ta be li po trzy wa lo ry przy rod ni cze i po za przy rod ni cze Chmiel na i je go oko lic.

1
Obejmuje grzbiet masywu z piętrowym układem 
roślinności. Na tym obszarze zachowały się 
dziewicze fragmenty puszczy karpackiej.

Kampinoski Park 
Narodowy

Świętokrzyski Park 
Narodowy

Babiogórski Park 
Narodowy

Park Narodowy
Bory Tucholskie

Słowiński Park 
Narodowy

2
Obejmuje obszar piaszczystej równiny sandrowej 
(Wielki Sandr Brdy), urozmaiconej przez liczne 
wydmy, rynny polodowcowe, jeziora wytopiskowe.

3
Obejmuje fragment pradoliny Wisły w Kotlinie 
Warszawskiej z dużym kompleksem leśnym, 
z charakterystycznymi wydmami powstałymi 
wskutek działania procesów eolicznych.

4
Obejmuje Łysogóry z gołoborzami, czyli 
rumowiskiem głazów kwarcytowych pochodzących  
z kambru, niepokrytych roślinnością.

Wa lo ry przy rod ni cze Wa lo ry po za przy rod ni cze

1. 1.

2. 2.

3. 3. 
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Za da nie 18. (2 pkt)
Po daj po dwa kra je le żą ce nad Bał ty kiem, któ re:

a) na le żą do Unii Eu ro pej skiej

1. ....................................................................... 2. .......................................................................

b) są człon ka mi NA TO

1. ....................................................................... 2. .......................................................................

c) na le żą do OECD

1. ....................................................................... 2. .......................................................................

Za da nie 19. (2 pkt)
Wy kres przed sta wia ru chy mi gra cyj ne Po la ków – wy jaz dy na po byt sta ły w la tach 2004–2006.

a) Ob licz sal do mi gra cji w 2006 ro ku. Za pisz ob li cze nia.
Ob li cze nia:

Sal do mi gra cji .................................

b) Po daj dwie przy czy ny mi gra cji Po la ków.

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

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

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

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

Na pod sta wie: www.gus.pl

Za da nie 20. (2 pkt)
Każ de mu z po da nych państw przy po rząd kuj po jed nym, do mi nu ją cym w nim, wy zna niu lub re li gii. 
Wy bierz spo śród po da nych.

wy zna nia/re li gie: is lam, ka to li cyzm, pra wo sła wie, pro te stan tyzm

A. Ar gen ty na – ..............................................................................

B. Gre cja – ....................................................................................

C. Szwe cja – ..................................................................................

D. Ma ro ko – .................................................................................

E. Fi li pi ny – ..................................................................................
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Za da nie 21. (2 pkt)
Na pod sta wie tek stu wy ko naj po le ce nie.

Żyw ność ge ne tycz nie mo dy fi ko wa na (GMO – Ge ne ti cal ly Mo di fied Or ga nism) po cho dzi z ro ślin i zwie rząt
trans ge nicz nych (do któ rych wpro wa dzo no no wy gen). Upra wy ro ślin trans ge nicz nych na świe cie zaj mu ją już
pra wie 90 mln ha. Naj czę ściej upra wia się zmo dy fi ko wa ną so ję, ku ku ry dzę, ba weł nę i rze pak. Ich ulep sze -
nie do ty czy przede wszyst kim od por no ści na szkod ni ki oraz środ ki chwa sto bój cze. Po nad to ro śli ny te są od -
por ne na cho ro by i nie ko rzyst ne wa run ki kli ma tycz ne (np. mróz, su sza). W wie lu kra jach po ja wia ją się oba wy
co do wy ko rzy sty wa nia ro ślin zmo dy fi ko wa nych ge ne tycz nie. Wy ni kają one z te go, że nie jest do koń ca ja -
sne, ja kie są da le ko sięż ne skut ki wy ko rzy sta nia tych ro ślin na sze ro ką ska lę. Mó wi się o in ge ren cji w na tu -
ral ną bio róż no rod ność or ga ni zmów. Wie le z tych ro ślin mia ło przy czy nić się do znacz ne go zmniej sze nia
licz by gło du ją cych na świe cie, cze go nie po twier dza ją ogól no świa to we sta ty sty ki.

Na pod sta wie: www.izba rol ni cza.lodz.pl; www.eko por tal.eu

Po daj dwa ar gu men ty na po par cie po trze by (bądź jej bra ku) upo wszech nia nia sto so wa nia żyw no ści mo -
dy fi ko wa nej ge ne tycz nie wśród pro du cen tów żyw no ści na świe cie.

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

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

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

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

Za da nie 22. (2 pkt)
Spo śród po da nych su row ców mi ne ral nych pod kreśl czte ry, któ re wy stę pu ją w Pol sce.

ro pa naf to wa, bok sy ty, zło to, ru dy mie dzi, dia men ty, ru dy cyn ku i oło wiu

Za da nie 23. (2 pkt)
Ta be la przed sta wia ob ro ty han dlu za gra nicz ne go Pol ski z wy bra ny mi kra ja mi UE w 2007 ro ku. 

Na podstawie: www.gus.pl

a) Wy mień dwa kra je, z któ rymi Pol ska ma do dat nie sal do han dlo we.

1. ....................................................................... 2. .......................................................................

b) Wy mień dwa kra je, z któ rymi Pol ska ma ujem ne sal do han dlo we.

1. ....................................................................... 2. .......................................................................

Kra je
Im port Eks port

w tys. eu ro

Au stria 2 006 094 1 915 024

Buł ga ria 199 917 196 816

Fin lan dia 1 576 814 729 029

Niem cy 28 947 846 26 370 121

Szwe cja 2 659 495 3 275 656

Wiel ka Bry ta nia 3 746 537 6 050 245
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Za da nie 24. (2 pkt)
Po ro ku 1989 wy da rze nia po li tycz ne w Eu ro pie do pro wa dzi ły do zmian te ry to rial nych wszyst kich są sia -
dów Pol ski. 
Na zwij wszyst kie kra je są sia du ją ce z Pol ską i ich sto li ce.

Za da nie 25. (2 pkt)
Na ma pie Polski li te ra mi za zna czo no kra iny geo gra ficz ne. 
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kraj:
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kraj:

stolica:

kraj:

stolica:

kraj:

stolica:

kraj:

stolica:

0 1000 km

0 5050 100 km

A

B

C



11

Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

a) Roz po znaj i po daj na zwy kra in geo gra ficz nych Pol ski.

A. ......................................................................................................................................................

B. ......................................................................................................................................................

C. ......................................................................................................................................................

b) Za pisz na zwę dowolnej kra iny geo gra ficz nej w Polsce, w któ rej wy do by wa się su ro wiec mi ne ral ny.
Po daj, ja ki to su ro wiec.

Kra ina geo gra ficz na ..........................................................................................................................

Su ro wiec mi ne ral ny...........................................................................................................................

Za da nie 26. (2 pkt)
Uzu peł nij ma pę okrę gów prze my sło wych na świe cie, wpi su jąc w od po wied nich miej scach na zwy spo -
śród po da nych ni żej.

Do niec ki, Mi nas Ge ra is, Da mo dar, Nad reń sko -west fal ski, Kuź niec ki, Gór no ślą ski
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)


