POUFNE do dnia ........... godz. .........
WPISUJE PISZĄCY PO OTRZYMANIU PRACY
KOD
ZDAJĄCEGO

-

-

WPISAû PO ROZKODOWANIU PRACY
IMIĉ
NAZWISKO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY
Z GEOGRAFII
Arkusz egzaminacyjny II
Czas pracy 120 minut
Informacje :
. ProszĊ sprawdziü, czy arkusz egzaminacyjny zawiera
2 stron. 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
60 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

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). WyjaĞnij przyczynĊ wystĊpowania zjawisk wulkanicznych przedstawionych na
rysunku.
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b). Napisz, jakie dwa inne procesy endogeniczne zachodzą na granicy przedstawionych
páyt litosfery.
 ..................................................................... 2 ...........................................................................

Zadanie 21 (2 pkt.)
Na mapie Polski przedstawiono lokalizacjĊ 9 obiektów wpisanych na ListĊ ĝwiatowego
Dziedzictwa UNESCO. Osiem z nich to obiekty kulturowe, a jeden jest obiektem
przyrodniczym (wspólny z Biaáorusią). Podaj nazwy piĊciu wybranych przez siebie
obiektów (miejscowoĞci).

. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
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Zadanie 22 (3 pkt.)
Jedną z cech struktury agrarnej polskiego rolnictwa dostrzec moĪna na poniĪszym zdjĊciu
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 róĪnych latach: rys A dotyczy 900 r.,
rys B – 2000 r. Sto lat temu byá on zalesiony, a obecnie jest uĪytkowany rolniczo. W lipcu
900 roku i 2000 roku na obszarze tym wystąpiáy ulewne deszcze. W ciągu kilku dni spadáo
przeszáo 00 mm opadu.
a). Napisz, w którym okresie
(A czy B) wezbrania na potoku
przepáywającym
przez
wieĞ
M
stanowiáy wiĊksze niebezpieczeĔstwo?
..............................................................

b). Uzasadnij swą odpowiedĨ.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Zadanie 24 ( pkt)
Na mapie zaznaczono kóákami poáoĪenie polskich parków narodowych.
a)

Zlokalizuj (wpisując znak x w
odpowiednie kóáko na mapie)
najwiĊkszy
z
nich,
który
powoáano miĊdzy innymi w celu
zachowania
naturalnego
charakteru rzeki i jej doliny.

b)

Zapisz poniĪej nazwĊ tego parku.

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

Zadanie 25 (3 pkt.)
Rycina przedstawia schemat ukáadu przestrzennego dwu typów (rodzajów) zespoáów
miejskich(A i B).

a). Podaj nazwy przedstawionych typów zespoáów miejskich:
A ............................................................................
B ............................................................................
b) Dla kaĪdego z typów (A i B), podaj po 2 przykáady zespoáów miejskich – jeden z
obszaru Polski, drugi - z pozostaáych obszarów Europy.
Przykáad zespoáu miast typu A:
z Polski ................................................................,
z Europy ...............................................................
Przykáad zespoáu miast typu B:
z Polski ................................................................,
z Europy ...............................................................
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Zadanie 26 (4 pkt.)
a). Przedstaw i scharakteryzuj kolejne etapy procesów urbanizacyjnych zachodzących w
krajach rozwiniĊtych gospodarczo.
(Uwaga: w opisie moĪesz posáuĪyü siĊ terminami: suburbanizacja, reurbanizacja,
urbanizacja i dezurbanizacja – wyjaĞniając je i ukáadając w logiczny ciąg czasowy).
Najpierw mamy do czynienia z etapem ....................................................................................,
który polega na ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Kolejnym etapem jest: .................................................................................................................
Polega on na ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NastĊpnie zachodzi: ...................................................................................................................
Polega on na ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

b). Dalszy rozwój urbanizacji w Polsce stwarza zarówno szanse jak i zagroĪenia spoáeczno –
ekonomiczne. Jakie zagroĪenie oraz jaką szansĊ dostrzegasz ze swojego punktu widzenia
w związku z dalszym rozwojem urbanizacji w Polsce? Podaj po jednym przykáadzie.
ZagroĪenie
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Szansa
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Zadanie 27 (3 pkt.)
a). Podaj 2, najbardziej istotne, czynniki lokalizacji przemysáu wysokiej techniki.
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b). WskaĪ, zaznaczając „x” w odpowiednich kóákach na mapie, dwa obszary, na których
znajdują siĊ technopolie.

Zadanie 28 (3 pkt.)
Porty morskie są „oknami na Ğwiat”. Istnieją porty róĪnie lokalizowane i budowane zaleĪnie
od warunków naturalnych, np. Port Póánocny w GdaĔsku posiada liczne pirsy wychodzące
daleko w morze (port zewnĊtrzny), a port w Gdyni ma zarówno czĊĞü zewnĊtrzną, jak i
wewnĊtrzną (wchodzącą gáĊboko w ląd).
Na Ğwiecie istnieje szereg portów morskich wybudowanych w estuariach.
a). Przedstaw zaletĊ oraz wadĊ lokalizacji portów w estuariach.
zaleta
......................................................................................................................................................
wada
.......................................................................................................................................................
b). Podaj nazwĊ jednego z portów w Europie zlokalizowanego w estuarium.
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 29 (2 pkt.)
Napisz, podając dwa przykáady, do czego nie powinno siĊ wykorzystywaü 50- metrowej
szerokoĞci pasów po obu stronach ruchliwej drogi samochodowej przebiegającej przez
tereny rolnicze. Uzasadnij swoje odpowiedzi.
. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
Uzasadnienie:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Zadanie 30 (5 pkt.)
Ludzie zmieniają miejsca pobytu (migrują) z rozmaitych powodów. Migracje dzielimy na
wewnĊtrzne, gdy odbywają siĊ na obszarze jednego kraju oraz zewnĊtrzne, jeĞli ludzie
wĊdrują pomiĊdzy róĪnymi krajami.
a). Podaj 3 przyczyny zewnĊtrznych migracji ludnoĞci.
. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
b). SpoĞród wymienionych przez Ciebie przyczyn wskaĪ tĊ (oznacz ją znakiem X
postawionym obok), która dominuje w krajach Europy ĝrodkowej.
c). SporządĨ listĊ 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 faászywych.
Klimat Polski cechują:
............... a) na wschodzie – przewaga wpáywów kontynentalnych, wysokie amplitudy roczne
temperatury powietrza, które wzrastają ku wschodowi oraz dáuga, cháodna zima.
............... b) na zachodzie – przewaga wpáywów kontynentalnych, wysokie roczne amplitudy
temperatury powietrza, które wzrastają ku zachodowi oraz dáugie, ciepáe lato i
dáuga, cháodna zima.
............... c) na zachodzie – przewaga wpáywów oceanicznych, mniejsze niĪ w innych
regionach polski roczne amplitudy temperatury powietrza, wczesna wiosna, lato;
krótka zima.

Zadanie 32 (4 pkt.)
Czy biednemu, gáodnemu czáowiekowi potrzebna jest „ryba” czy „wĊdka”? Jakiego rodzaju
pomoc uzyskują kraje biedne od krajów bogatych w postaci „ryby”, a jakiego rodzaju
pomoc mogą uzyskaü w formie „wĊdki”? Podaj po dwa przykáady pomocy kaĪdego
rodzaju.
Pomoc w postaci „ryby”
. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
Pomoc w postaci „wĊdki”
. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................

Zadanie 33 (2 pkt.)
WymieĔ 3 mierniki poziomu rozwoju spoáeczno - gospodarczego, które stosuje siĊ do
porównania poziomu Īycia w krajach wysoko rozwiniĊtych i krajach sáabo rozwiniĊtych
gospodarczo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Zadanie 34 ( pkt)
Obecnie w Polsce podejmuje siĊ szereg kroków zmierzających do transformacji gospodarki i
– w efekcie – do jej rozwoju. Najistotniejszym przedsiĊwziĊciem w tym zakresie jest:
(PodkreĞl wáaĞciwą odpowiedĨ).
A. doinwestowanie przemysáu wydobywczego
B. wprowadzenie centralnego planowania
C. zmniejszenie udziaáu inwestycji zagranicznych
D. prywatyzacja i wchodzenie obcego kapitaáu

Zadanie 35 (3 pkt.)
Diagramy przedstawiają strukturĊ zuĪycia energii pochodzącej z róĪnych Ĩródeá w roku 974
oraz 995 r. w krajach Unii Europejskiej.

a). Na podstawie zamieszczonych diagramów, opisz na czym polegaáa zmiana struktury
zuĪycia energii w ciągu tych 21 lat.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b). Podaj 2 przyczyny zaistniaáych zmian.
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
c). Napisz, czy zmiany te są zgodne z zasadą rozwoju zrównowaĪonego. Uzasadnij swoją
odpowiedĨ.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Zadanie 36 (4 pkt.)
Na diagramie przedstawiono zmiany w Ğwiatowej strukturze Ĩródeá energii
w latach 860 – 2000.

a). Na podstawie diagramu, uzupeánij poniĪszą tabelĊ.
Struktura Ĩródeá energii na Ğwiecie (w %)
rok
900

ropa naftowa

gaz ziemny

paliwa jądrowe

950
2000
b). Na podstawie diagramu, napisz, od którego roku zaznacza siĊ wykorzystanie
wymienionych Ĩródeá energii?
ropy naftowej

........... rok

gazu ziemnego

........... rok

Ĩródeá odnawialnych

.......... rok

paliw jądrowych

.......... rok
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Zadanie 37 (2 pkt.)
Podaj cztery konsekwencje spoáeczno - gospodarcze wywoáane spadkiem wydobycia
wĊgla kamiennego w Polsce.
. ........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3.

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

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

Zadanie 38 (2 pkt.)
Do podanych miejsc (krajów) wydobycia, dopisz odpowiedni surowiec, wybierając go
spoĞród podanych: rudy miedzi, rudy Īelaza, wĊgiel kamienny, ropa naftowa, boksyty, gaz
ziemny.
a) basen Zatoki Gwinejskiej, Indonezja, rejon Zatoki MeksykaĔskiej ......................................
b) Gwinea, WĊgry, Gujana,........................................................................................................
c) Póáwysep Jamaá, póánocny Kaukaz, póánocna Afryka...........................................................
d) Chile, Peru, Polska (ZagáĊbie LubiĔsko – Gáogowskie)........................................................
e) Ukraina (Krzywy Róg), Rosja (Kursk), Brazylia (Minas Gerais) .........................................

Zadanie 39 (3 pkt.)
Podaj nazwy organizacji, z którymi Polska związana jest czáonkostwem lub wspóápracą,
a których gáówne zadania zapisano poniĪej:
• wspóápraca w celu utrzymania pokoju na Ğwiecie, koordynowanie wspóápracy
miĊdzynarodowej w róĪnych dziedzinach (np. wyĪywienia, pomocy dzieciom itp.)
•

•

•

...........................................................................................................................................
program „Partnerstwo dla pokoju” przewidujący wspóápracĊ polityczną i wojskową,
powoáany w celu zapewnienia krajom wiĊkszego poczucia bezpieczeĔstwa
...........................................................................................................................................
uaktywnienie wymiany handlowej w rejonie niektórych paĔstw dawnego bloku
socjalistycznego, znoszenie ceá i innych barier, wspólna polityka zabezpieczeĔ przed
konkurencją z zewnątrz
..........................................................................................................................................
utworzenie jednolitego organizmu gospodarczego ze swobodnym przepáywem kapitaáu,
siáy roboczej, towarów; wspólna polityka pieniĊĪna i fiskalna.
.............................................................................................................................................
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Zadanie 40 (3 pkt.)
W tabeli przedstawiono strukturĊ uĪytkowania gruntów (w %) w 5 krajach. Przyporządkuj
odpowiednie dane do 4 paĔstw podanych poniĪej, wpisując ich nazwy do tabeli.
(paĔstwa: Polska, Izrael, Finlandia, Irlandia)
kraj

grunty orne, sady
2,0

áąki i pastwiska
7,0

lasy
5,4

inne
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.)
Czáowiek dąĪy do zaspokajania róĪnorakich swoich potrzeb. Istnieją na Ğwiecie obszary,
gdzie potrzeby te wyraĨnie odbiegają od potrzeb ludzi Īyjących w innych miejscach.
Uzupeánij tabelĊ wykorzystując wáasną wiedzĊ, informacje zawarte w tabeli oraz te,
które odnajdziesz na mapie.
cyfra
na
mapie

paĔstwo lub
naród

potrzeby
spoáeczne
• zaspokojenia
gáodu
• wolnoĞci i
demokracji
• poprawy
stanu
Ğrodowiska
• ochrony
zdrowia
• wáasnego
terytorium
(wolnoĞci)
• religijne
i
kulturowe
• zaspokojenie
gáodu
• zmniejszenie
analfabetyzmu

