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Arkusz egzaminacyjny I
Czas pracy 90 minut
Informacje :
. ProszĊ sprawdziü, czy arkusz egzaminacyjny zawiera
0 stron oraz doáączoną mapĊ. Ewentualny brak naleĪy zgáosiü
przewodniczącemu komisji.
2. ProszĊ rozwiązaü zadania.
3. Przy kaĪdym zadaniu podana jest moĪliwa do uzyskania liczba
punktów.
4. Za rozwiązanie wszystkich zadaĔ moĪna otrzymaü áącznie
40 punktów.
5. Odpowiedzi naleĪy zapisaü dokáadnie i czytelnie.
6. NaleĪy uĪywaü tylko niebieskiego lub czarnego dáugopisu albo
pióra. ProszĊ nie uĪywaü korektora.
7. W przypadku podania báĊdnej odpowiedzi naleĪy dany fragment
pracy wyraĨnie przekreĞliü.
8. Podczas egzaminu moĪna korzystaü z pióra lub dáugopisu,
oáówka, linijki, gumki i kalkulatora.
ĩyczymy powodzenia!
WPISAû PO OTRZYMANIU WYPEàNIONEGO ARKUSZA
KOD
EGZAMINATORA
IMIĉ
NAZWISKO
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Zadanie 1 (3 pkt.)
Na zaáączonych poniĪej mapach A i B przedstawione są fragmenty tego samego obszaru
SáowiĔskiego Parku Narodowego.

a). Podaj, która mapa, A czy B, zostaáa zgeneralizowana w wiĊkszym stopniu.
....................................
b). Biorąc pod uwagĊ róĪne kryteria, podaj dwa odmienne przykáady Ğwiadczące o tym,
Īe wskazana przez Ciebie mapa zostaáa zgeneralizowana w wiĊkszym stopniu.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Zadania 2 – 6 wykonaj na podstawie doáączonej do arkusza mapy SáowiĔskiego Parku
Narodowego (SPN). Mapa bĊdzie pomocna równieĪ przy rozwiązywaniu pozostaáych zadaĔ.

Zadanie 2 (2 pkt.)
Na podstawie mapy SáowiĔskiego P.N., podaj nastĊpujące informacje:
a). nazwĊ i wysokoĞü najwyĪszego wzniesienia ..................................................................
b). kierunek drogi na odcinku Wicko - Gáówczyce ...........................................................
c). nazwy dwóch wydm: .......................................................................................................
.......................................................................................................
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Zadanie 3 (3 pkt.)
Opisy w tabeli odnoszą siĊ do czterech miejscowoĞci widocznych na mapie SáowiĔskiego
P.N. Obok kaĪdego opisu wpisz nazwĊ wáaĞciwej miejscowoĞci.
Opis

Nazwa miejscowoĞci

. DuĪa wieĞ rybacka i letniskowa zawdziĊczająca owe funkcje
poáoĪeniu na SE brzegu drugiego pod wzglĊdem powierzchni
jeziora; w centrum wsi znajduje siĊ koĞcióá.
2. Jest to duĪe kąpielisko morskie, leĪy na prawym brzegu gáównej
rzeki; w centrum poáoĪona koĔcowa stacja linii kolejowej.
3. Maáa wieĞ poáoĪona na SW brzegu najwiĊkszego jeziora;
znajduje siĊ tu skansen budownictwa i kultury regionalnej oraz
leĞniczówka.
4. DuĪa gminna wieĞ leĪąca nad rzeką àupawą. We wsi mieĞci siĊ
Dyrekcja SáowiĔskiego Parku Narodowego oraz Muzeum
Przyrodnicze; blisko poáoĪony atrakcyjny punkt widokowy.

Zadanie 4 (2 pkt.)
JesteĞ na przystanku autobusowym w ĩelazie (na SE od Smoádzina ), chcesz wejĞü na szczyt
BĊdomiĔskiej Góry. Podaj wysokoĞü wzglĊdną i bezwzglĊdną tej góry.
Miejsce na obliczenia:

WysokoĞü wzglĊdna:

.................... ....................
wartoĞü

WysokoĞü bezwzglĊdna: ..................
wartoĞü

jednostka
....................
jednostka
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Zadanie 5 (2 pkt.)
Jedyna latarnia morska na terenie SáowiĔskiego Parku Narodowego stoi w Czoápinie. Ma ona
wysokoĞü 25,2 m, a jej Ğwiatáo widoczne jest na odlegáoĞü 39 km. Oblicz, ilu centymetrom
na zamieszczonej mapie SPN odpowiadaáby zasiĊg Ğwiatáa tej latarni.
miejsce na obliczenia

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

Zadanie 6 (4 pkt.)
Na obszarze SáowiĔskiego Parku Narodowego znajdują siĊ róĪnorodne formy rzeĨby terenu.
Uzupeánij tabelĊ, podając dla kaĪdego z wymienionych obszarów:
• nazwĊ formy terenu (formĊ terenu rozpoznaj na podstawie informacji odczytanych z
mapy SPN);
• nazwĊ procesu rzeĨbotwórczego (wáaĞciwą nazwĊ procesu wybierz spoĞród podanych:
abrazja, erozja, akumulacja, wietrzenie, denudacja);
uwaga:
- nie musisz wykorzystaü wszystkich nazw
- nazwy mogą siĊ powtarzaü
• gáówny czynnik rzeĨbotwórczy, który doprowadziá do utworzenia danej formy:
Obszar

Forma terenu

Proces
rzeĨbotwórczy

Czynnik
rzeĨbotwórczy

Przykáad:
wybrzeĪe na wschód
od àeby
. Biaáa Góra

klif wydmowy

abrazja

fale morskie

2. ujĞcie àeby do jez.
àebsko
3. ląd oddzielający
morze od jez. àebsko
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Zadanie 7 (3 pkt.)
W odlegáoĞci 7 km na wschód od àeby, u nasady Mierzei Helskiej leĪy miasto
Wáadysáawowo. Po 920 r. rozpoczĊto tam (w miejscowoĞci Wielka WieĞ) budowĊ
peánomorskiego portu rybackiego (ryc. A ). DziĞ jest to duĪy port rybacki. Chronią go przed
falami sztormowymi budowle wodne, zwáaszcza, powstaáe po 945 r. falochrony - zachodni o
dáugoĞci 700 m. i wschodni o dáugoĞci 300 m (ryc. B). Okazaáo siĊ jednak, Īe oprócz tego
zamierzonego efektu, falochrony uruchomiáy i spotĊgowaáy takĪe inne procesy zachodzące w
strefie brzegowej, zarówno w najbliĪszej okolicy, jak i w dalszej czĊĞci Mierzei Helskiej
(ryc. C).

A

B

C

a). Na podstawie zaáączonych rysunków okreĞl, jaki proces rzeĨbotwórczy zachodzi w
strefie brzegowej po zachodniej, a jaki po wschodniej stronie falochronów.
Strona zachodnia – proces: ..........................................................................................................
Strona wschodnia – proces: .........................................................................................................
b). Opisz zmianĊ jaka zachodzi i nadal bĊdzie zachodziü z tego powodu na caáej dáugoĞci
Mierzei Helskiej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 8 ( pkt)
Przedstaw jedną z istniejących teorii wyjaĞniających genezĊ jeziora àebsko.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 9 (2 pkt.)
Wszystkie jeziora mają w skali geologicznej krótki Īywot. Powierzchnia jeziora àebsko
zmalaáa w ciągu ostatnich szeĞüdziesiĊciu lat o 5%. Podaj dwie przyczyny zmniejszania siĊ
powierzchni jeziora.
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 10 (2 pkt.)
Uwaga: Zadanie 10 rozwiąĪ na podstawie umieszczonych poniĪej map klimatycznych
Polski.
Klimat Polski zalicza siĊ do klimatu umiarkowanego przejĞciowego. JednakĪe cechy
elementów tego klimatu róĪnią siĊ w poszczególnych regionach Polski.
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a). Porównując klimat okolic àeby i Ğrodkowego Mazowsza, podaj róĪnice dotyczące:
• Ğredniej temperatury powietrza w styczniu
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
• Ğredniej temperatury powietrza w lipcu
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
• rocznej sumy opadów
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b). Podaj gáówną przyczynĊ tych róĪnic
......................................................................................................................................................

Zadanie 11 (2 pkt.)
Bryza jest zjawiskiem od dawna wykorzystywanym przez Īeglarzy i rybaków dziĊki temu, Īe
wiedzą oni w jaki sposób powstaje, kiedy moĪe siĊ pojawiü, a kiedy nie moĪna na nią liczyü
oraz znają jej rytm dobowy. Uzupeánij rysunek zaznaczając:
• strzaákami - kierunki cyrkulacji powietrza
• odpowiednimi literami - oĞrodki ciĞnienia atmosferycznego
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Zadanie 12 ( pkt)
Bryza w Polsce wystĊpuje w najcieplejszej porze roku.
Przyczyną powstawania bryzy jest:
(podkreĞl prawidáową odpowiedĨ).
A. wzmoĪona aktywnoĞü prądów morskich páynących w ciągu dnia;
B. róĪnica w nagrzewaniu siĊ wody i lądu w ciągu doby;
C. róĪnica wysokoĞci miĊdzy morzem a wybrzeĪem;
D. dziaáanie siáy Coriolisa.

Zadanie 13 (2 pkt.)
Przeczytaj uwaĪnie list Karoliny wysáany do rodziców z letnich wakacji w àebie. PodkreĞl w
tekĞcie dwa zdania dotyczące skutków dziaáania bryzy.
Kochani Rodzice !
Mieszkamy w centrum àeby koáo poczty. W mieĞcie jest strasznie gorąco, ale duĪo czasu
spĊdzamy na plaĪy, a tam dziĊki bliskoĞci morza nie odczuwa siĊ takiego upaáu. Kąpiemy siĊ
pod czujnym okiem ratownika, ale nie trwa to dáugo, bo woda, szczególnie rano, jest zimna.
Wczoraj wieczorem na plaĪy odbyáy siĊ Neptunalia. Ja byáam diabáem. Po przejĞciu toru
przeszkód wszyscy wylądowali w morzu, Īeby siĊ umyü. Woda byáa o wiele cieplejsza niĪ
rano. Nad plaĪą snuáy siĊ dymy z ognisk z campingu poáoĪonego za wydmami, docieraáy
smakowite zapachy pieczeni z rusztu. Mewy krąĪyáy nad plaĪą szukając poĪywienia. SáoĔce
zachodziáo powoli czerwoną tarczĊ zanurzając w morzu.
CzujĊ siĊ Ğwietnie, pozdrawiam - Karolina

Zadanie 14 (2 pkt.)
a). Podaj, gdzie w Polsce, w lecie, jest dáuĪszy dzieĔ: nad morzem czy w górach?
DáuĪszy dzieĔ w lecie jest ......................................
b). Czy ta róĪnica jest skutkiem ruchu obiegowego czy obrotowego Ziemi ?
Jest to skutek ruchu ...............................................
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Zadanie 15 (2 pkt.)
WspóárzĊdne geograficzne àeby wynoszą 54° 46' N i 7° 30' E.
Oblicz, która godzina czasu sáonecznego jest w Londynie w momencie, gdy na plaĪy w
àebie cieĔ jest najkrótszy.
Obliczenia:

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

Zadanie 16 (2 pkt.)
W Polsce istnieją róĪne formy ochrony przyrody. Podaj, który z poniĪszych opisów
(A,B,C,D) jest opisem:
a). parku narodowego

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

b). rezerwatu przyrody

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

A. obszar wyróĪniający siĊ szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, o
charakterze naturalnym, chroniony ze wzglĊdów naukowych, kulturowych, estetycznych;
nie prowadzi siĊ tu Īadnej dziaáalnoĞci gospodarczej;
B. obiekt cenny ze wzglĊdów naukowych, historycznych, estetycznych i innych, prawnie
chroniony;
C. obszar objĊty ochroną ze wzglĊdu na naturalne wáaĞciwoĞci Ğrodowiska oraz walory
naukowe, kulturowe, estetyczne i turystyczne; obowiązuje tu zakaz inwestycji
powodujących degradacjĊ walorów Ğrodowiska;
D. obszar o powierzchni < 500 ha, cenny ze wzglĊdów przyrodniczych, naukowych,
kulturowych i innych, objĊty czĊĞciową ochroną lub caákowicie wykluczający ingerencjĊ
czáowieka.

Zadanie 17 (2 pkt.)
Ze wzglĊdu na przedmiot ochrony wydziela siĊ róĪne rodzaje rezerwatów. Na podstawie
mapy SáowiĔskiego P.N., wymieĔ 4 rodzaje rezerwatów wystĊpujących na tym
obszarze.
⇒ ............................................................
⇒ ............................................................
⇒ ............................................................
⇒ ............................................................
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Zadanie 18 ( pkt)
Niszczenie lasów moĪe byü wywoáane róĪnymi przyczynami. Przedstaw przyczynĊ
zniszczenia lasów w pasie wybrzeĪa miĊdzy miejscowoĞciami Czoápino i àebą.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Zadanie 19 (2 pkt.)
WyobraĨ sobie sytuacjĊ, Īe w àebie wyznaczono bazĊ zawodów windsurfingowych o
znaczeniu miĊdzynarodowym.
a). Przedstaw dwa skutki (spoáeczne albo gospodarcze lub przyrodnicze) wynikające z
tego faktu.
. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
b). OceĔ wpáyw kaĪdego z nich na lokalne Ğrodowisko.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

