
PRÓBNY
EGZAMIN MATURALNY 

Z GEOGRAFII 
Arkusz I 

Czas pracy 120 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron

i barwn  map . Ewentualny brak nale y zg osi

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin.  

2. Prosz  uwa nie czyta  wszystkie polecenia. 

3. Odpowiedzi nale y zapisa  czytelnie w miejscu na to

przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 

4. W rozwi zaniach zada  trzeba przedstawi  tok rozumowania

prowadz cy do ostatecznego wyniku. 

5. Podczas egzaminu mo na korzysta  z o ówka, linijki, gumki,

lupy oraz kalkulatora. 

6. Prosz  pisa  tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisa

o ówkiem.

7. Nie wolno u ywa  korektora. 

8. B dne zapisy trzeba wyra nie przekre li .

9. Wszelkie notatki nale y sporz dza  tylko w brudnopisie, który

nie b dzie oceniany. 

10. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba

punktów, któr  mo na uzyska  za jego poprawne rozwi zanie. 

yczymy powodzenia!

Miejsce
na naklejk

z kodem 

(Wpisuje zdaj cy przed 

 rozpocz ciem pracy) 

   

KOD ZDAJ CEGO

ARKUSZ I 

GRUDZIE
ROK 2004

Za rozwi zanie 

wszystkich zada

mo na otrzyma

cznie

100 punktów.

(Wpisuje zdaj cy przed rozpocz ciem pracy) 

          

PESEL ZDAJ CEGO 
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Zadania 1.–14. wykonaj na podstawie za czonej mapy fragmentu „Pojezierza 

Leszczy skiego”.

Zadanie 1. (1 pkt)
Zakreskuj na mapie Polski, obszar  
zlodowacenia ba tyckiego (Wis y),
które ukszta towa o teren  
Przem ckiego Parku Krajobrazowego. 

Zadanie 2. (3 pkt)
Okre l, które ze zda  prawdziwie (litera „P”), a które fa szywie (litera „F”) opisuj
zale no ci pomi dzy procesami, które ukszta towa y i kszta tuj  obszar Przem ckiego
Parku Krajobrazowego a elementami rodowiska przyrodniczego. 

1. Urozmaicona rze ba terenu w PPK wiadczy, e jest to krajobraz 

staroglacjalny, charakterystyczny dla zlodowacenia ba tyckiego. 

2. Znaczna lesisto  parku, z dominacj  drzew iglastych, wynika z przewagi 

wyst powania dobrych i bardzo dobrych gleb. 

3. Materia  skalny buduj cy obszar parku stanowi  ska y osadowe (piaski, wiry, 

gliny, g azy) przyniesione ze Skandynawii. 

4. Czynnikiem wp ywaj cym na warunki klimatyczne parku jest jego znaczna 

wysoko  nad poziomem morza. 

5. Istnienie znacznych obszarów podmok ych i bagiennych otaczaj cych jeziora, 

wiadczy o procesach ich zarastania i wype niania osadami. 

Zadanie 3. (5 pkt)
Uzupe nij poni szy tekst, opisuj cy przebieg wycieczki krajoznawczej po terenie 
przedstawionym na mapie. 

Do miejsca, b d cego pocz tkiem wycieczki docieramy kolej  z Leszna, wysiadaj c na stacji 

Boszkowo. Dochodzimy do Boszkowa – Pude kowa. W drujemy brzegiem Jeziora 

Dominickiego ( ó ty i niebieski szlak), wg kompasu w kierunku ......................................, 

drog  biegn c  do miejscowo ci .............................., której wspó rz dne geograficzne 

wynosz  16°13’00”E i 51°55’30”N. Po lewej stronie mijamy urozmaicony teren, poro ni ty 

lasami, z najwy szym wzniesieniem – Pust  Gór , wznosz ca si  oko o ......... m ponad tafl

tego najwi kszego w Przem ckiem Parku Krajobrazowym jeziora. Zatrzymujemy si  przy 

przystanku PKS w Dominicach na krótki odpoczynek po pokonaniu ....... km drogi od stacji 

PKP. Po przeci ciu strumienia, którego woda zasila J. Dominickie, sp ywaj c z najwy ej 

po o onego w zlewni, Jeziora ..........................., skr camy w prawo i ó tym szlakiem, przez 

las udajemy si  do miejscowo ci Starkowo. 
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Zadanie 4. (2 pkt)
Podaj, na podstawie analizy rze by terenu na mapie, po jednym argumencie 
potwierdzaj cym s uszno  zapisanych poni ej wniosków.  

1. Wiele skie Góry s  uformowanymi przez wiatr wydmami. 

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

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

2. Wzniesienia, których kulminacj  jest Pusta Góra, to forma moreny czo owej.

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

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

Zadanie 5. (4 pkt)
Sformu uj dwa przyk ady zale no ci podanych poni ej form u ytkowania terenu 
od elementów rodowiska przyrodniczego. Uzasadnij dostrze one zale no ci. 

1. FORMY U YTKOWANIA TERENU: lasy, grunty orne, ki i pastwiska. 
2. ELEMENTY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO: wody, rze ba terenu, budowa 

geologiczna.

Zale no  1 .................................................. 

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

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

Uzasadnienie: .................................................

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

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

Zale no  2 .................................................. 

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

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

Uzasadnienie: .................................................

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

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

Zadanie 5. wykonaj, 

korzystaj c

z za czonej mapy 

geologicznej.
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Zadanie 6. (3 pkt)
Wykre l przekrój batymetryczny (g boko ciowy) J. Dominickiego wzd u  zaznaczonej 
na planie batymetrycznym linii A – B. Uzupe nij opis warto ci g boko ci. 

Zadanie 7. (2 pkt)
Opisz sposób powstania Jeziora Dominickiego oraz pozosta ych jezior rynnowych 
Pojezierza Leszczy skiego.

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

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

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

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

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

                        0 

                     2,5 

Poziom wody w jeziorze 

G boko  [m] 
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Zadanie 8. (2 pkt)
Oblicz powierzchni  Jeziora Dominickiego w km2, je eli jego powierzchnia na mapie 
wynosi 14 cm2. Zapisz obliczenia.

Zadanie 9. (5 pkt)
Oblicz dla punktu A (na wschodnim brzegu J. Górskiego) wysoko  górowania S o ca
oraz ró nic  czasu s onecznego. Zapisz obliczenia. 

1. Wysoko  górowania S o ca

    w dniu 22 grudnia. 

Obliczenia 

                                 Wynik: ........................... 

2. Ró nica czasu s onecznego w stosunku 

    do po udnika, wg którego wyznaczany  

    jest czas rodkowoeuropejski (15°E).

Obliczenia  

                                  Wynik: ........................... 

Zadanie 10. (4 pkt)
Przyporz dkuj, spo ród podanych, nazwy wsi do opisów przedstawiaj cych wp yw 
czynników przyrodniczych i antropogenicznych na ich powstawanie i na przekszta canie 
sieci osadniczej.  

BOSZKOWO WYMYK RADOMIERZ OLEJNICA MOCHY 

1. Wie  ulicówka, z zagrodami rozci gni tymi zwarcie po obu stronach 

najcz ciej prostolinijnej drogi, jej rozwój doprowadzi  do po czenia si

z s siedni  miejscowo ci .
............................

2. Du a wie , dawniej ulicówka, rozwini ta wzd u  drogi przecinaj cej 

poprzecznie wa ny szlak komunikacyjny, przekszta cona w dalszym 

rozwoju w wielodro nic , o funkcjach pozarolniczych, g ównie us ugowych. 
............................

3. Zwarta zabudowa po obu stronach drogi tworzy wie  rolnicz  o charakterze 

ulicówki, obecnie rozwija si  zabudowa lu na, do miejscowo ci nale y kilka 

znacznie nieraz oddalonych od niej przysió ków. 
............................

4. Niewielka wie  letniskowa, której rozwój wynika z doskona ych walorów 

dla uprawiania rekreacji i wypoczynku; jej rozbudow  ograniczaj  jednak 

otaczaj ce j  lasy. 
............................

5. Dawniej niewielka wie  rolnicza, w sezonie letnim, przyjmuje znaczn

liczb  turystów, dla których wybudowano poza ni , liczne o rodki wczasowe 

tworz ce praktycznie oddzielny organizm o funkcjach wy cznie 

turystycznych. 

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

Obliczenia:

Wynik: ...............................
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Zadanie 11. (3 pkt)
Podkre l w ka dym zestawie miejscowo ci, nazw  tej jednej, w której najkorzystniej 
by oby zlokalizowa  okre lony obiekt. Podaj argumenty za lokalizacj  obiektów 
w wybranych miejscowo ciach.

1.
MA A

ELEKTROWNIA 

WODNA

A. Kaszczor 

B. Radomierz 

C. Brenno 

Argument 

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

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

2.
STACJA  

PALIW

A. Wiele

     Zaobrza ski

B. Olejnica 

C. Mochy 

 Argument 

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

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

3.

GOSPODARSTWO 

AGROTURYSTY-

CZNE 

A. Mochy 

B. Wymyk 

C. Os onin

 Argument 

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

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

Zadania 12.–14. wykonaj korzystaj c z tekstu ród owego.

Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze wzgl du na warto ci przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych warto ci
w warunkach zrównowa onego rozwoju. W parku krajobrazowym mo na kontynuowa  dzia alno
gospodarcz , z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje si  wznoszenia nowych obiektów 

budowlanych (z wyj tkiem potrzebnych miejscowej ludno ci oraz obiektów turystycznych). Park taki 
ma s u y  rekreacji krajoznawczej, wypoczynkowi, a tak e edukacji. Przem cki Park Krajobrazowy, 

posiadaj cy du e walory przyrodnicze, ci ga rzesze wczasowiczów, niestety przekracza to wszelkie 
normy ch onno ci turystycznej terenu. Zbudowano tu wiele o rodków wczasowych i osiedla domków 
rekreacyjnych, nie zawsze w zgodzie z wymogami architektury i dobrym smakiem. S ab  stron  parku i 

obszarów przyleg ych jest brak infrastruktury komunalnej, przede wszystkim bardzo s abe
skanalizowanie wsi prowadz cych intensywny chów zwierz t. Plag  s  dzikie wysypiska mieci.  

Zadanie 12. (3 pkt)
Podaj argumenty, odnosz ce si  do trzech ró nych elementów rodowiska 
przyrodniczego, które uzasadniaj  utworzenie Przem ckiego Parku Krajobrazowego. 

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

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

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

Zadanie 13. (3 pkt)
Uzasadnij, odnosz c si  do zasad zrównowa onego rozwoju, wprowadzenie na terenie 
Przem ckiego Parku Krajobrazowego podanych zakazów i ogranicze .

I. Wstrzymanie lokalizacji nowych obiektów turystycznych – o rodków wypoczynkowych, 

hoteli, pensjonatów i innych. 

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

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

II. Zakaz lokalizacji du ych ferm zwierz t hodowlanych. 

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

.................................................................................................................................................
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III. Zakaz u ywania odzi motorowych na wi kszo ci jezior. 

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

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

Zadanie 14. (4 pkt)
Oce  przedstawiony poni ej projekt inwestycji – przedstaw po jednym argumencie 
za i przeciw, zaproponuj i uzasadnij rozwi zanie alternatywne.

PROJEKT: Pomi dzy Jeziorem Brze nie oraz Moszynek zostanie wykonany przekop. Kana

cz cy jeziora Moszynek, Krzywce i Dominickie zostanie poszerzony i pog biony. Inwestycja 

ta ma s u y  kajakarzom. 

Argument kajakarzy za inwestycj :

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

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

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

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

Argument ekologów przeciw inwestycji: 

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

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

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

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

Propozycja i uzasadnienie innego rozwi zania (alternatywnego): 

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

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

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

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

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

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

Zadania 15.–17. wykonaj korzystaj c z za czonej mapy pogody z 12 marca. 

Zadanie 15. (2 pkt)
Podkre l w poni szym tek cie, trzy wyrazy 
b dnie opisuj ce stan pogody 
przedstawiony na mapie. 

   Do Polski nap ywa z zachodu powietrze

zwrotnikowe morskie, przynosz ce wzrost 

temperatury. To wilgotne i ciep e powietrze 

pod a za frontem ch odnym, który przesun

si  ju  na pó nocny - wschód od Polski. 

Powietrze polarne kontynentalne zosta o

wyparte na wschód. Cyrkulacj  tak

zawdzi czamy o rodkowi wysokiego ci nienia,

rozbudowanego nad Morzem Pó nocnym.
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Tworzenie si  opadów na froncie ciep ym 

               (przekrój poprzeczny)

                                  Powierzchnia ziemi 

Zadanie 16. (4 pkt)
Uzupe nij rysunek, u ywaj c podanych okre le , tak, aby przedstawia  sposób 
tworzenia si  opadów w strefie oznaczonej na mapie liter  „A”.

POWIETRZE CIEP E,    POWIETRZE CH ODNE,     POWIERZCHNIA FRONTU,  

CHMURY,    OPADY,    KIERUNEK NAP YWU MASY POWIETRZA 

Zadanie 17. (2 pkt)
Podaj dwa argumenty potwierdzaj ce korzystny, z punktu widzenia polskiego rolnika, 
kierunek nap ywu mas powietrza, w dniu przedstawionym na mapie pogody. 

I. ................................................................................................................................................

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

II. ................................................................................................................................................

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

Zadania 18. i 19. wykonaj korzystaj c z za czonego rysunku. 

  0      20 km 
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Zadanie 18. (3 pkt)
Uzupe nij schemat literami oznaczaj cymi wydarzenia prowadz ce do powstania efektu 
El Ni o oraz jego nast pstw klimatycznych w Ameryce Po udniowej i w Australii. 

A – d ugotrwa y brak opadów deszczu  

       na obszarach normalnie wilgotnych; 

D – intensywne opady deszczu na suchych 

       obszarach nadbrze nych;

B – os abienie cyrkulacji pasatowej  

      (wiatrów wiej cych ku równikowi,  

      w kierunku zachodnim);

E – os abienie wy u na wschodzie  

       i umocnienie si  wy u na zachodzie  

       Pacyfiku;

C – zepchni cie zimnego Pr du

       Peruwia skiego od wybrze y

       kontynentu; 

F – odsuni cie od wybrze y kontynentu  

      ciep ych mas powietrza;

Zadanie 19. (2 pkt)
Podkre l trzy skutki spo eczno - gospodarcze, które s  wynikiem oddzia ywania El Ni o.

a) Zmniejszenie po owów ryb morskich w Peru, Ekwadorze, Chile. 

b) Nasilenie chorób tropikalnych na wschodnim wybrze u Australii (np. malarii).

c) Zmniejszenie populacji owiec w Australii. 

d) Ogromne straty w uprawach ro lin na zachodnim wybrze u Ameryki Pd. wywo ane

suszami. 

e) Zniszczenia portów po udniowo ameryka skich wywo ane ogromnymi falami. 

f) Po ary lasów tropikalnych w Indonezji. 

Pojawienie si  silnego ciep ego 

pr du morskiego, p yn cego w 

kierunku wschodnim (El Nino) Burze py owe

Lawiny b otne
1 2

3 4

65
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Zadania 20.–23. wykonaj korzystaj c z za czonej mapy i diagramów. 

Zadanie 20. (2 pkt)
Zakreskuj na poni szej mapie Afryki zasi gi klimatów podzwrotnikowych i klimatów 
podrównikowych wilgotnych, u ywaj c sygnatury z legendy.

Zadanie 21. (3 pkt)
Wska  ró nice i podobie stwa hydrograficzne pomi dzy wymienionymi rzekami, bior c
pod uwag  kryteria podane w nawiasach.  

1. Szari i Wolta (zlewiska rzek). ...............................................................................................

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

2. Wolta i Kongo (miesi ce najwi kszych przep ywów). .........................................................

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

3. Niger i Kongo (typy uj ). ................................................................................................... 

......................................................................................................................................................
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Zadanie 22. (4 pkt)
Okre l, które ze zda  prawdziwie (litera „P”), a które fa szywie (litera „F”) opisuj
warunki i sposoby gospodarowania w rolnictwie pa stw strefy mi dzyzwrotnikowej. 

1. Im dalej od równika, tym w niszczeniu gleb wi kszego znaczenia nabiera erozja 

wodna, a zmniejsza si  erozja eoliczna.  

2. W strefie sawanny wa ne znaczenie ma chów zwierz t zwi zany z istnieniem 

naturalnych pastwisk. 

3. W strefie mi dzyzwrotnikowej dominuje rolnictwo od ogowe i arowe,

wymagaj ce du ego nak adu pracy ludzkiej. 

4. W strefie lasów tropikalnych prowadzi si  intensywne nawadnianie, wykorzystuj c

w tym celu zgromadzon  wod  opadow .

5. Prowadzenie koczowniczego trybu ycia w strefie podrównikowej jest wymuszone 

porami deszczowymi. 

6. W strefie mi dzyzwrotnikowej uprawia si  g ównie ro liny na w asne potrzeby, 

a zbiory z plantacji s  przeznaczane na sprzeda .

Zadanie 23. (3 pkt)
Przedstaw i uzasadnij propozycje dzia a  maj cych na celu rozwi zanie 
sformu owanego poni ej problemu.

„Pustynnienie obszarów sawanny granicz cych z Sahar ,
wywo ane dzia alno ci  rolnicz ”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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Zadanie 24. (4 pkt)
Przyporz dkuj po dwa wybrane kierunki wspó czesnych migracji do odpowiadaj cych 
im opisów przyczyn przemieszczania si  ludno ci.

Czechy    S owacja Polska    Ukraina 

Bangladesz    Indie Kosowo    Albania 

Kazachstan    Polska W obr bie wschodnich Chin

W obr bie Niemiec Rosja    Izrael 

Stany Zjednoczone    Meksyk Afganistan    Pakistan 

1. Coroczne migracje czasowe spowodowane 

czynnikami naturalnymi - zbyt obfitymi opadami 

deszczu (powodzie ) wywo anych monsunami i 

cyklonami. 

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

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

2. Migracje zwi zane ze zmianami granic 

pa stwowych (powstanie nowych krajów), a 

wynikaj ce np. z ró nic poziomu ycia czy te

przynale no ci narodowo ciowej.

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

D.  .......................................................

3. Przemieszczanie si  ludno ci spowodowane 

trwaj cymi konfliktami zbrojnymi (zagro enie 

ycia mieszka ców).

E.  ....................................................... 

F.  ....................................................... 

4. Wydalanie z kraju nielegalnych imigrantów, 

(przybyli bez zezwolenia za prac ) do pa stwa ich 

pochodzenia. 

G.  .......................................................

H.  .......................................................

5. Zorganizowane przez w adze przesiedlanie 

(repatriacja) do kraju ludno ci, która w wyniku 

wojny i zmiany granic znalaz a si  poza ojczyzn .

I.   ....................................................... 

J.   .......................................................

Zadanie 25. (2 pkt)
Oblicz, na podstawie danych z tabeli, stop  bezrobocia w Polsce w roku 2003.  
Zapisz obliczenia. 

Zadanie 26. (3 pkt)
Wyka  wp yw zjawisk i procesów zwi zanych z restrukturyzacj  (przekszta ceniami) 
polskiej gospodarki na wzrost bezrobocia w Polsce. 

1. Prywatyzacja zak adów przemys owych przez kapita  zagraniczny. 

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

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

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

Rok
Wska nik

1990 1995 2000 2003 

Ludno  zawodowo 

czynna  (tys.) 
17610,8 18114,5 18191,4 18183,6 

Liczba 

bezrobotnych (tys.) 
1126,1 2628,8 2702,6 3259,9 

Stopa 

bezrobocia (%) 
6,4 14,5 14,9 ......... 

Obliczenia

Wynik:  ............
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2. Zmiany struktury produkcji energii w krajach zachodniej Europy. 

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

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

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

3. Przekszta cenia w asno ciowe Pa stwowych Gospodarstw Rolnych.  

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

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

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

Zadanie 27. (2 pkt)
Przyporz dkuj literom A, B, C i D podane ni ej
sektory gospodarki, tak aby wykres prawid owo  
przedstawia  zale no ci pomi dzy rozwojem  
gospodarczym a struktur  zatrudnienia. 

ROLNICTWO, PRZEMYS ,
US UGI PODSTAWOWE, (np. szkolnictwo, handel) 
US UGI WYSPECJALIZOWANE (bankowo ,
marketing)

A - .............................................................. B - ..............................................................

C - .............................................................. D - ...............................................................

Zadanie 28. (2 pkt)
Uzasadnij, dlaczego najwi ksze przemys owe firmy wiata ch tnie lokalizuj  swoje 
inwestycje w krajach gospodarczo rozwijaj cych si .

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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Zadania 29. i 30. wykonaj korzystaj c z za czonej tabeli. 

Przyjazdy cudzoziemców do Polski w roku 2002 (w tys.) 

Ogó em – 50735 
Rosja –      1844 Ukraina –    5853 Niemcy –    23655

Litwa –      1398 S owacja –  2126 otwa –           401

Bia oru  –  4242 Czechy –     8313 Niderlandy –   303

Pozosta e – 2600 

w tym: Wlk. Brytania – 202

            Stany Zjednoczone – 235

Zadanie 29. (3 pkt)
Wykonaj diagram ko owy przedstawiaj cy procentowy udzia  poszczególnych 
kierunków w przyjazdach turystów zagranicznych do Polski wed ug podanego 
w legendzie podzia u.

Zadanie 30. (2 pkt)
Porównaj i okre l przyczyn  zró nicowanej wielko ci liczby turystów w Polsce 
dla ka dej z par podanych krajów. 

A. Ukraina i Bia oru  – wi cej turystów ni  z Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych.  

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

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

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

B. Niemcy i Czechy – wi cej turystów ni  z Ukrainy i Bia orusi.

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

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

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

Zadanie 31. (5 pkt)
Podkre l w ka dej z grup pa stwo, nie b d ce cz onkiem danej organizacji polityczno – 
gospodarczej. 

1. OPEC – Organizacja Pa stw 

Eksportuj cych Rop  Naftow
ALGIERIA, ARABIA S., IRAK, IRAN, JAPONIA 

2. CEFTA – rodkowoeuropejskie 

Porozumienie o Wolnym Handlu 
ALBANIA, CZECHY, POLSKA, RUMUNIA, W GRY

3. OECD – Organizacja Wspó pracy 

Gospodarczej i Rozwoju 
FRANCJA, JAPONIA, KANADA, PAKISTAN, POLSKA 

4. WNP – Wspólnota Niepodleg ych 

Pa stw 
BIA ORU , GRUZJA, MONGOLIA, ROSJA, UKRAINA 

5. LPA – Liga Pa stw Arabskich ALGIERIA, EGIPT, INDIE, LIBIA, MAROKO 

LEGENDA   

Niemcy 

pozostali s siedzi Polski 

inne pa stwa
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Zadania 32.–34. wykonaj korzystaj c z tekstu ród owego dotycz cego konfliktu 

korea skiego.

„Po kl sce Japonii, która okupowa a Kore , w wojnie na Pacyfiku w 1945 r. do pó nocnej cz ci
kraju wkroczy y wojska radzieckie, a po udniow  zaj li Amerykanie. W obu strefach stworzone zosta y

odr bne rz dy. W 1948 r. stworzono dwa oddzielne pa stwa, po wycofaniu si  si  okupacyjnych. W 
1950 r., w przekonaniu, e Amerykanie pozostan  bierni, mianowany przez Rosjan, przywódca 
komunistycznej Korei Pn. – Kim Ir Sen, rozpocz , za przyzwoleniem Stalina, podbój Korei Pd. Mimo 

wsparcia ze strony Chin, w 1953 r. wojska pó nocnokorea skie zosta y wyparte, po interwencji 
kontyngentu Narodów Zjednoczonych, w wi kszo ci sk adaj cych si  z si  ameryka skich, do granicy 

sprzed konfliktu, która do dzi  jest lini  demarkacyjn  (wojenn ) – sk adaj ce si  z kilometrów drutów 
kolczastych, umocnie  i posterunków wojskowych. KRLD sta a si  nieprzewidywalnym pa stwem 
wymykaj cym si  spod wszelkiej kontroli. Kim Ir Sen usi owa  wprowadzi  kraj na drog  rozwoju 

opieraj c si  na modelu Zwi zku Radzieckiego. Niewielkie kontakty gospodarcze i polityczne 
utrzymywane by y praktycznie tylko z radzieckim i chi skim sprzymierze cami. Wprowadzi  kult 

jednostki, kontynuowany po jego mierci przez jego syn Kim Dzongila, który po rozpadzie ZSRR, kiedy 
sytuacja gospodarcza jeszcze si  pogorszy a, odrzuci  wszelkie projekty reform. Uwa a  je za 
bezpo rednie zagro enie dla swojej niepodzielnej w adzy. W kraju stoj cym na skraju bankructwa, 

Korea Pn. grozi wdro eniem programu budowy broni atomowej, polityka zagraniczna oparta jest na 
stosowaniu ró nych form szanta u oraz prowokowania s siada z po udnia. Serie prowokacji (np. 

wystrzelenie rakiety nad terytorium Japonii, naruszanie wód terytorialnych) s  prób  beznadziejnego 
szanta u ze strony kraju, który usi uje wykorzysta  ostatni rodek nacisku – si  zastraszenia, aby 

wymusi  pomoc gospodarcz . Gospodarka kraju, oparta na polityce autarkii (samowystarczalno ci) 
jest w ca kowitej ruinie, setki tysi cy Korea czyków z pó nocy ucieka do Chin. Corocznie Kore  Pn. 
dotykaj  straszliwe kl ski g odu, pomoc humanitarna z zewn trz jest niezb dna. Zapobie enie

totalnemu upadkowi Korei Pn. le y w interesie kapitalistycznej Korei Pd., przyk ad zjednoczenia 
Niemiec pokazuje, z jakimi kosztami wi e si  przy czeniem kraju o ca kowicie nieprzystosowanej i 

przestarza ej gospodarce. Nawet je li wojna mi dzy Koreami nie jest pewna, nie mo na wykluczy  jej 
wybuchu, dopóki u w adzy w Korei Pn. znajduje si  dynastia Kimów.”

Na podstawie „Atlasu wojen XX wieku” 

Zadanie 32. (4 pkt)
Dobierz do podanych zda  ich w a ciwe zako czenia, tak aby prawid owo opisywa y
przyczyny i nast pstwa konfliktu korea skiego.

1. Pogorszenie si  sytuacji gospodarczej 

Korei Pn. na pocz tku lat ’90 wynika o

z ...  

 A. podzia u na strefy okupacyjne.  

2. Zastraszanie i gro by kierowane przez 

Kore  Pn. wynika y z ...   

 B. wprowadzonych odmiennych 

ustrojów spo . - gosp. 

3. Powstanie dwóch pa stw na Pó wyspie 

Korea skim wynika o z ...  

 C. poniesienia w przysz o ci ogromnych 

kosztów wi cych si  z 

restrukturyzacj  gospodarki Korei Pn.

4. Korea Pd. nie chce dopu ci  do 

ca kowitego upadku s siada, gdy

prowadzi oby to do ... 

 D. rozpadu ZSRR, najwa niejszego  

sojusznika polit. - gosp. Korei Pn.  

5. Wrogo  dwóch pa stw korea skich

wynika a z ... 

 E. próby nacisku, w celu uzyskania  

pomocy gospodarczej.  

6. Mo liwo  wybuchu konfliktu 

zbrojnego, nawet szerszego ni  lokalny, 

wi e si  z ...  

 F. nieprzewidywalno ci  dzia a

rz du pó nocnokorea skiego. 

1. - ..... 2. - ..... 3. - ..... 4. - ..... 5. - ..... 6. - .....
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Zadanie 33. (2 pkt)
Wymie  wewn trzne i zewn trzne przyczyny izolacji Korei Pó nocnej. 
PRZYCZYNA WEWN TRZNA: ............................................................................................... 

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

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

PRZYCZYNA ZEWN TRZNA:  ............................................................................................... 

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

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

Zadanie 34. (2 pkt)
Podkre l nazwy dwóch pa stw, które tak jak Korea Pn. z przyczyn zewn trznych lub 
wewn trznych, by y lub s  poddawane izolacji polityczno – gospodarczej w ostatnich 
kilkunastu latach. 

SZWECJA – KUBA – JAPONIA – EGIPT – LIBIA – BRAZYLIA – NOWA ZELANDIA 

___________________________________________________________________________

Brudnopis
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