
PRÓBNY
EGZAMIN MATURALNY 

Z GEOGRAFII 
Arkusz II 

(dla poziomu rozszerzonego) 

Czas pracy 120 minut 

Instrukcja dla zdaj cego

1. Prosz  sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron 
i barwn  wk adk  z materia ami ród owymi. Ewentualny brak 
nale y zg osi  przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego 
egzamin.  

2. Prosz  uwa nie czyta  wszystkie polecenia i informacje do 
zada .

3. Odpowiedzi nale y zapisa  czytelnie w miejscu na to 
przeznaczonym przy ka dym zadaniu, pokazuj c drog  ich 
uzyskania. 

4. Prosz  pisa  tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisa
o ówkiem.

5. W rozwi zaniach zada  trzeba przedstawi  tok rozumowania 
prowadz cy do ostatecznego wyniku. 

6. Podczas egzaminu mo na korzysta  z o ówka, linijki, gumki 
oraz kalkulatora. 

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 II 

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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Zadanie 35. (2 pkt)
Uzasadnij, dlaczego dzi ki podanym metodom bada  mo emy uzyska  okre lone informacje 
dotycz ce rodowiska przyrodniczego Ziemi.  

I. Badaj c ska y bazaltowe znajduj ce si  na powierzchni Ziemi, zyskujemy informacje na temat 
budowy jej g bokiego wn trza (p aszcza ziemskiego).  

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

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

II. Wykonuj c odwierty w l dolodach pokrywaj cych Grenlandi  i Antarktyd , uzyskujemy 
informacje na temat sk adu chemicznego atmosfery oraz zmian klimatycznych zachodz cych 
na Ziemi w ci gu ostatnich setek tysi cy lat. 

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

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

Zadanie 36. (2 pkt)
Uporz dkuj w kolejno ci malej cej cia a niebieskie z Uk adu S onecznego, bior c pod uwag
ich wielko .

KSI YC,   ZIEMIA,   METEORYT,   S O CE,   JOWISZ,   PLANETOIDA 

Zadanie 37. (3 pkt)
Dobierz, korzystaj c z materia u ród owego nr 1. zamieszczonego w za czniku, opis 
widocznych z Ziemi skutków oddzia ywania Ksi yca, do odpowiednich czynników 
je wywo uj cych.  

1. Obrót Ziemi wokó  w asnej osi.  A. Za mienie S o ca

2. Ustawienie Ksi yca b d cego w nowiu, 
w p aszczy nie orbity Ziemi.  

 B. Widoczna tylko jedna strona 
Ksi yca 

3. Czas jednego obrotu Ksi yca jest równy 
czasowi jednego jego obiegu wokó  Ziemi. 

 C. Widzialna w drówka Ksi yca 
ze wschodu na zachód  

4. Ustawienie Ksi yca b d cego w pe ni,
w p aszczy nie orbity Ziemi. 

 D. Fazy Ksi yca 

5. Zmiany o wietlenia Ksi yca w czasie 
jego obiegu wokó  Ziemi. 

 E. Za mienie Ksi yca 

       1. - ........ 2. - ........ 3. - ........ 4. - ........ 5. - ........ 

1.
 

2.
 

3.
 

4.
   

M
 A

 R
 S

 

5.
 

6.
 

7.
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Zadanie 38. (4 pkt)
Przedstaw za pomoc  schematycznego rysunku sposób powstawania przyp ywów morskich. 
W opisie rysunku uwzgl dnij nazwy cia  niebieskich (Ziemia, Ksi yc), si  przyci gania i si
od rodkow  oraz zaznacz strefy wyst powania przyp ywów. 

Zadanie 39. (2 pkt)
Podaj dwa przyk ady pozytywnego i/lub negatywnego wp ywu p ywów morskich 
na dzia alno  gospodarcz  cz owieka. 

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

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

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

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

Zadanie 40. (3 pkt)
Podaj nazw  miasta (wybran  spo ród zaznaczonych na mapie Polski na nast pnej stronie), 
w którym istnieje najwi ksze prawdopodobie stwo wyst pienia zjawiska zorzy polarnej. 
Uzupe nij schemat literami oznaczaj cymi wydarzenia prowadz ce do powstania zjawiska 
zorzy polarnej. 

MIASTO  -  ................................................ 

A - Nasilenie wiatru s onecznego (elektrycznie 
na adowanych cz stek)

D - Powstawanie plam s onecznych  
(obszarów emituj cych zwi kszon  ilo
promieniowania)

B - Uwalnianie energii w postaci promieniowania 
wietlnego ( wiecenie atmosfery) 

E - Zderzanie z cz steczkami górnej 
atmosfery 

C - Przechwytywanie elektrycznie na adowanych 
cz steczek wiatru s onecznego 

F - ci ganie rozp dzonych cz steczek 
w kierunku biegunów magnetycznych 

Miejsce na rysunek

1 2 3 4 65 ZORZA 
POLARNA

POLE 

MAGNETYCZNE 
ZIEMI 

S  O  C E Z  I  E  M  I  A 
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Zadanie 41. (3 pkt)
Uporz dkuj w odpowiedniej kolejno ci, wg podanych 
kryteriów, zaznaczone na mapie miejscowo ci.

I.    Coraz pó niejszy moment po udnia s onecznego. 

.................................  -  .................................... 

  -  .................................  -  ................................. 

II.   Coraz wi ksza wysoko  górowania S o ca.

.................................  -  .................................... 

  -  .................................  -  .................................. 

III.  Coraz wi ksza d ugo  nocy w stosunku do d ugo ci dnia w dniu 22 grudnia. 

.................................  -  ....................................  -  .................................  -  ..................................

Zadania 42.–44. wykonaj korzystaj c z za czonej mapy. 

rednie ci nienie pary wodnej powietrza atmosferycznego w hPa – STYCZE

/ ród o: „Klimaty kuli ziemskiej” D. Martyn/

Zadanie 42. (2 pkt)
Wykre l na obszarze pó nocnego Atlantyku, opieraj c si  na zaznaczonych punktach, izolinie 
ci nienia pary wodnej o warto ciach 10, 15 i 20 hPa.  
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Obliczenia 

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

Zadanie 43. (2 pkt)
Oblicz wilgotno  wzgl dn  powietrza (w %%)  
w zaznaczonym na mapie punkcie X, wiedz c,
e w panuj cej tam temperaturze 28°C

maksymalne ci nienie pary wodnej mo e
wynie  40 hPa. Przedstaw obliczenia. 

Wilgotno  wzgl dna to stosunek rzeczywistej zawarto ci
pary wodnej (ci nienia pary wodnej) znajduj cej si  w powietrzu do maksymalnej, jak  mo e zawiera  powietrze 
w okre lonej temperaturze, wyra ony w procentach. 

Zadanie 44. (2 pkt)
Uzasadnij czynnikami klimatotwórczymi, przyczyny niewielkiej lub bardzo du ej wilgotno ci 
powietrza atmosferycznego na obszarach oznaczonych na mapie literami A i B. 

Obszar „A” 

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

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

Obszar „B” 

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

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

Zadanie 45. (3 pkt)
Sformu uj, na podstawie rysunku, zale no ci dotycz ce budowy skorupy ziemskiej.  

Budowa skorupy ziemskiej 

/ ród o: „Tektonika a formy krajobrazu” C. Olliwer/ 

A. Zró nicowanie grubo ci skorupy ziemskiej. 

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

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

B. Zró nicowanie budowy skorupy ziemskiej. 

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

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

C. Wiek dna oceanicznego a granice p yt. 

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

................................................................................................................................................................
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Zadanie 46. (5 pkt)
Przedstaw i uzasadnij, korzystaj c z za czonej mapy, przysz o  geologiczn  pó nocnej 
i wschodniej Afryki w ci gu najbli szych kilkudziesi ciu milionów lat, bior c pod uwag
tektonik  p yt litosfery. 

P yty litosfery i ich granice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
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Zadanie 47. (3 pkt)
Scharakteryzuj, korzystaj c z za czonego rysunku, procesy zachodz ce na obszarze 
przedstawionym na fotografii (materia ród owy nr 2) zamieszczonej w za czniku. W opisie 
uwzgl dnij wzajemne zwi zki zachodz ce pomi dzy sferami rodowiska przyrodniczego – 
hydrosfer , biosfer , litosfer  oraz pedosfer .

Proces zaniku zbiornika wodnego

/ ród o: „Rzeki kuli ziemskiej” E. Czaya/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
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Zadanie 48. (2 pkt)
Okre l, na podstawie rysunku, ró nice i/lub podobie stwa dotycz ce wód podziemnych 
na obszarze Pojezierza Kaszubskiego oraz u aw Wi lanych. 

Przekrój hydrogeologiczny okolic Gda ska

/na podstawie: „Hydrogeologia ogólna” Z. Pazdro/

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

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

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

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

Zadanie 49. (3 pkt)
Przyporz dkuj po dwa oznaczone literami opisy do odpowiedniego rodzaju wód 
podziemnych. 

A – bardzo cz sto pod ci nieniem hydrostatycznym E – najcz ciej zasilaj  rzeki i jeziora  
B – cz sto wysoki poziom mineralizacji  F – bardzo stare wody reliktowe  
C – kilkumetrowa strefa napowietrzania (aeracji)  
       od powierzchni gruntu 

G – oddzielone warstw  nieprzepuszczaln
H – najbardziej zanieczyszczone 

D – szybko reaguj  na zmiany temperatury powietrza    

  1. WODY ZASKÓRNE      3. WODY WG BNE   
       

  2. WODY GRUNTOWE      4. WODY G BINOWE   

Zadania 50. i 51. wykonaj korzystaj c

z za czonej mapy.

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



Próbny egzamin maturalny z geografii 

Arkusz egzaminacyjny II 

Strona 9 z 19 

Zadanie 50. (2 pkt)
Podkre l dwa kryteria, które wzi to pod uwag  przy podziale Polski na pasy krajobrazowe. 

a) Zró nicowane klimatyczne, które jest wynikiem cierania si  ró nych mas powietrza; 
b) Zró nicowanie wysoko ci wzgl dnych; 
c) Zasi g oddzia ywania czynników rze botwórczych – zlodowace , fa dowa ;
d) Rozmieszczenie gleb uwarunkowane pod o em skalnym; 
e) Wp yw prekambryjskich i paleozoicznych struktur geologicznych. 
f) Zró nicowanie g sto ci sieci rzecznej. 

Zadanie 51. (4 pkt)
Dobierz do opisów szaty ro linnej odpowiednie nazwy zaznaczonych na mapie krain 
geograficznych.  

1.
W drzewostanie bardzo du y udzia  borealnego wierka, w zale no ci
od pod o a geologicznego wyst puj  bory sosnowe oraz lasy li ciaste.

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

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

2.
W reglu dolnym przewaga sztucznie wprowadzonego przez cz owieka 
wierka i buka z domieszk  innych drzew li ciastych, w reglu górnym 

zdecydowana dominacja wierka.  

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

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

3.
Na ja owych glebach bielicowych wytworzonych na sandrach, sosna 
stanowi ponad 90% drzewostanu.  

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

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

4.
Nadmierne uwilgocenie terenu sprzyja o wykszta ceniu lasów gowych, 
zosta y one jednak prawie w ca o ci zniszczone w wyniku melioracji. 

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

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

5.
Na bardzo dobrych glebach lessowych wykszta ci y si , bardzo  
zniszczone ju , lasy bukowe oraz ro linno  stepowa. 

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

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

6.
W warunkach bardzo du ej wilgotno ci, zwi zanej z wysokim poziomem 
wód gruntowych, wykszta ci y si  lasy bagienne oraz torfowiska.  

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

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

Zadanie 52. (2 pkt)
Podaj, analizuj c diagram, dwie przyczyny  
wynikaj ce z dzia alno ci cz owieka, które wp yn y
na struktur  gatunkow  lasów w Polsce.

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

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

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

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

Struktura gatunkowa lasów w Polsce W
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Zadania 53.–56. wykonaj korzystaj c z za czonych diagramów, mapy oraz tekstu ród owego.

„Stanowi ce dzi  pó noc kraju ziemie ludów Hausa i Fulani od wieków rz dzi y si  prawem Koranu. 
Nie zmienili tego nawet Brytyjczycy, którzy skolonizowali terytoria, stanowi ce dzisiejsz  Nigeri . Nawet 

w niepodleg ym od 1960 r. kraju obowi zywa y równolegle dwa kodeksy karne - wiecki dla wszystkich 
i koraniczny dla muzu manów. Ten drugi dotyczy  g ównie spraw religii i cywilnych. Renesans szarijatu 

w Nigerii rozpocz  si  w 1999 r. gdy (...) w adz  w kraju przej , ju  jako cywil, emerytowany genera
Olusegun Obasanjo (chrze cijanin z po udnia) i za namow  Zachodu zapowiedzia  wprowadzenie w kraju 

praw liberalnych. Nigeryjscy muzu manie nie mieliby zapewne nic przeciwko temu gdyby nie fakt, (...) e
eksperyment postanowiono przeprowadzi  w czasie g bokiego kryzysu nigeryjskiego pa stwa (...) Cztery 
dziesi ciolecia wojskowych dyktatur i nieporadnych rz dów cywilów doprowadzi y do upadku kraj, który 

jeszcze nie tak dawno mia  ambicj  sta  si  supermocarstwem i bogaczem, afryka sk  Arabi  Saudyjsk .
Z erany rakiem korupcji z roku na rok pogr a  si  w biedzie i chaosie (...). Szpitale przestawa y leczy ,

szko y - uczy , urz dnicy - za atwia  sprawy, policjanci - strzec porz dku (...). Muzu ma skie stany uzna y,
e nie liberalizm lecz powrót do korzeni islamu b dzie ratunkiem od cywilizacyjnych zaraz korupcji, 

bandytyzmu, pija stwa i rozpusty. Pionierem okaza  si  gubernator stanu Zamfara, który wbrew konstytucji 

ju  jesieni  1999 r. og osi , e w jego kraju b dzie obowi zywa  tylko szarijat (...).W Zamfarze, gdzie 
mieszkaj  niemal wy cznie muzu manie wprowadzenie szarijatu oby o si  bez k opotów. Problemy pojawi y

si , gdy szarijat postanowili wprowadzi  u siebie tak e przywódcy takich stanów jak Kano czy Kaduna, w 
których mieszka wielu chrze cijan nie widz cych adnych powodów, by mieli y  wed ug praw islamu. W 
Kadunie i Kano kilkakrotnie wybucha y krwawe zamieszki religijne w których zgin y tysi ce ludzi. Odk d

zamieszkane g ównie przez muzu manów pó nocnonigeryjskie stany zacz y od 1999 r. wprowadza  u siebie 
szarijat, koraniczne trybuna y wyda y sze  wyroków mierci przez ukamienowanie kobiet (pos dzanych

o utrzymywanie pozama e skich kontaktów seksualnych ). Trzy z nich (...) ju  zosta y uniewa nione przez 
s dy apelacyjne (...). Tylko raz, w styczniu ubieg ego roku, wydany przez trybuna  koraniczny wyrok mierci 
zosta  wykonany - pewien m czyzna zosta  powieszony za zabójstwo kobiety i jej dwuletniego dziecka. 

W pó nocnych stanach kilka razy wykonano za to wyroki ch osty za cudzo óstwo i pija stwo. Trzem 
z odziejom odj to te  d onie za kradzie e - pierwszy z nich ukrad  koz , drugi - krow , trzeci - trzy rowery”. 

/Gazeta Wyborcza, 25.09.2003/ 
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Zadanie 53. (1 pkt)
Zakreskuj na mapie Afryki terytoria Etiopii i Kenii w których chrze cija stwo wyznaje 
odpowiednio 53% i 54%, a islam 31% i 6% ludno ci. 

Zadanie 54. (2 pkt)
Zaznacz mi dzy punktami A i B na mapie Afryki przybli ony przebieg granicy pomi dzy 
dwoma dominuj cymi religiami. Sformu uj wniosek dotycz cy przestrzennego zró nicowania 
tych religii w Afryce. 

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

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

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

Zadanie 55. (3 pkt)
Podaj po jednym przyk adzie obrazuj cym stosunek islamu do poni szych trzech kwestii. 

1. Status spo eczny kobiety wyznaj cej islam.  

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

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

2. Cywilizacja zachodnia. 

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

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

3. Prawo cywilne ( wieckie). 

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

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

Zadanie 56. (4 pkt)
Przedstaw i uzasadnij dwie propozycje rozwi zania problemów spo ecznych Nigerii, 
wynikaj cych z podzia u jej mieszka ców na wyznawców dwóch wielkich religii. 

Propozycja I 

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

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

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

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

Propozycja II 

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

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

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

................................................................................................................................................................
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Zadanie 57. (2 pkt)
Wymie , korzystaj c z za czonego wykresu, po trzy wybrane pa stwa, spo ród nale cych 
do najwi kszych producentów stali na wiecie, które opieraj  produkcj  na surowcach 
importowanych oraz te, korzystaj ce przede wszystkim z zasobów w asnych.

Producenci stali 
g ównie w oparciu 

o import rudy elaza 

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

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

3.   W ochy

Producenci stali 
w oparciu

o surowce w asne

1. Chiny 

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

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

Zadanie 58. (4 pkt)     WYBRANE HUTY STALI W POLSCE
Przyporz dkuj zaznaczone na mapie  
miejscowo ci w Polsce, w których  
znajduj  si  huty elaza, do odpowiadaj cych  
im opisów czynników lokalizacji. 

1.

Huty zlokalizowane na bazie du ych zasobów surowca energetycznego, sprowadza si
rudy elaza, a tak e wod , która jest na tym obszarze wybitnie deficytowa. Zbyt na 
wyroby hutnicze zapewniaj  dobrze rozwini te ga zie przemys ów: maszynowego, 
metalowego, rodków transportu. 

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

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

2.
Korzystna lokalizacja huty – mimo braku surowców, dzi ki dogodnemu po o eniu 
komunikacyjnemu (import rudy elaza odbywa si  drog  morsk ), zasobom wody 
(po o enie nad rzek ) oraz rynkowi zbytu.  

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

3.
Powstanie huty nie by o zwi zane z dogodnymi warunkami przyrodniczymi, chocia
le y ona nad rzek  (zasoby wody), lokalizacja by a wynikiem decyzji przedwojennego 
rz du, w ramach budowy Centralnego Okr gu Przemys owego.  

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

4.

Huty, które powsta y ju  w XIX w., kontynuuj c stare tradycje, si gaj ce nawet 
czasów staro ytnych, w oparciu o osadowe z o a rud elaza, niestety o ma ej 
zawarto ci Fe, dlatego ich eksploatacja zosta a zaniechana, surowiec oraz w giel 
kamienny musz  by  sprowadzane.   

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

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

5.
Jedna z najwi kszych hut w Polsce, zbudowana po II wojnie wiatowej decyzj
polityczn , w s siedztwie miasta bez tradycji metalurgicznych, powsta a dzielnica 
przemys owa zros a si  ze redniowiecznym miastem tworz c jeden organizm miejski. 

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

6.
Uruchomiona w latach’50 huta stali i stopów, zlokalizowana zosta a przed wszystkim 
ze wzgl du na rynek zbytu produktów, np. dla du ych zak adów rodków transportu, 
zak adów maszynowych (traktory).   

H ......................................
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Zadanie 59. (2 pkt)
Uzasadnij, czy wielko  produkcji stali mo e by  wska nikiem poziomu rozwoju 
gospodarczego kraju. 

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

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

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

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

Zadania 60.–62. wykonaj w oparciu o za czony materia ród owy dotycz cego struktur 

przestrzennych wielkich miast .

Zadanie 60. (2 pkt)
Wpisz pod odpowiednimi rysunkami struktur wielkich miast, odpowiadaj ce im wymienione 
poni ej regiony wiata. 

wiat muzu ma ski  Europa Zachodnia  Australia  Ameryka aci ska

Zadanie 61. (2 pkt)
Wyka , na przyk adzie Kanady oraz Afryki rodkowej, wp yw wspó czesnych ruchów 
migracyjnych na struktury przestrzenne wielkich miast. 

Kanada:

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

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

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

Afryka rodkowa:

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

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

................................................................................................................................................................
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Zadanie 62. (6 pkt)
Okre l po jednym argumencie popieraj cym i neguj cym zaproponowane dzia ania, maj ce
na celu rozwi zanie problemów wielkich miast w pa stwach wysoko rozwini tych 
gospodarczo. Uwzgl dnij argumenty spo eczne, ekologiczne lub gospodarcze. 

Problem
Propozycja 
rozwi zania 
problemu

Ocena rozwi zania 

A.
Ogromna  

ilo
mieci 

Budowa 
spalarni 

mieci  

Argument za: ....................................................................... 

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

Argument przeciw: ..............................................................

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

B. 
Wysokie  

ceny ziemi 
w centrum 

miasta 
(kupno i podatki) 

Budowa  
bardzo 

wysokich 
budynków  

Argument za: ....................................................................... 

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

Argument przeciw: ..............................................................

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

C.
Trudno ci 

komunikacyjne 
w centrum 

miasta  

Poszerzanie 
dróg  

(przebudowa 
w drogi 

wielopasmowe)

Argument za: ....................................................................... 

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

Argument przeciw: ..............................................................

..............................................................................................
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Zadanie 63. (4 pkt)
Uzasadnij konieczno  wspó pracy nadgranicznej w ramach wymienionych euroregionów, 
bior c pod uwag  wspólny problem cz cy obszary nadgraniczne.  

WYBRANE EUROREGIONY

L.p. 
Euro-
region 

Zakres wspó pracy Problem Uzasadnienie konieczno ci wspó pracy 

1. Nysa 

Poprawa stanu 
rodowiska 

przyrodniczego 
„Czarny 
trójk t”

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

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

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

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

2. Silesia 

Wspieranie dzia a
zmierzaj cych  

do zmniejszenia 
bezrobocia. 

Górnictwo 

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

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

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

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

3.
l sk 

Cieszy
ski 

Zapobieganie 
kl skom 

ywio owym 
i likwidacja 
ich skutków. 

Dorzecze 
górnej 
Odry 

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

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

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

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

4. Bug 
Wspieranie
kontaktów 

kulturalnych 

Mniejszo ci
narodowe

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

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

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

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

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



Próbny egzamin maturalny z geografii 

Arkusz egzaminacyjny II 

Strona 16 z 19 

Zadania 64. i 65. wykonaj korzystaj c z materia u ród owego nr 3 zamieszczonego w za czniku.

Zadanie 64. (3 pkt)
Okre l, które ze zda  prawdziwie (litera „P”), a które fa szywie (litera „F”) opisuj  wp yw 
czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na chów byd a w Polsce.  

1. Najmniejsze nat enie chowu byd a obserwujemy w Polsce zachodniej i pó nocno - 
zachodniej, gdzie dominowa o rolnictwo uspo ecznione (pa stwowe).

2. Na znaczne nat enie chowu byd a w pó nocno - wschodniej Polsce, wp yn y
niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe. 

3. Bardzo du e pog owie byd a w po udniowej Wielkopolsce wynika z niskiej kultury 
rolnej tego regionu.  

4. Na Podlasiu i Karpatach, ze wzgl du na du e area y k i pastwisk, dominuje hodowla 
ekstensywna, a w Wielkopolsce hodowla intensywna, oparta g ównie na paszach.  

5. Znaczne nat enie chowu byd a w strefach aglomeracji miejskich wynika z korzy ci, 
jakie daje du y rynek zbytu mi sa i mleka. 

6. W Karpatach, gdzie dominuj  du e gospodarstwa rolne, chów byd a w du ych stadach, 
s u y przede wszystkim potrzebom w asnym rolników.  

Zadanie 65. (2 pkt)
Podaj dwa argumenty przemawiaj ce za korzystniejszymi warunkami rodowiska 
przyrodniczego dla rozwoju ekologicznej produkcji mi sa i mleka na Podlasiu ni
w Wielkopolsce. 

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

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

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

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

    „BSE, mierteln  chorob  byd a dotycz c  o rodkowego uk adu nerwowego, znan  powszechnie jako 
choroba w ciek ych krów wykryto w ponad 25 krajach wiata. Byd o zara a si  ni  poprzez karm
zawieraj c  bia ko uzyskiwane z mi sa zara onych zwierz t. Chore zwierz ta s  nadpobudliwe, trac

kondycj , wykazuj  agresywno  w stosunku do innych zwierz t w stadzie. Coraz wi ksza liczba naukowców 
czy g bczast  encefalopati  byd a z wyst powaniem u ludzi, równie miertelnej, choroby Creutzfeldta-

Jakoba. Jest to zwi zane prawdopodobnie ze spo ywaniem przez ludzi mi sa pochodz cego z byd a chorego 
na BSE. Choroba ma d ugi okres inkubacji i mo na j  wykry  od 2 do 8 lat u byd a i do 30 lat u ludzi od 
momentu zara enia”.

/Na podstawie ró nych róde /

Zadanie 66. (2 pkt)
Wymie , korzystaj c z za czonego tekstu, dwa przyk ady dzia a  zapobiegaj cych 
rozprzestrzenianiu si  choroby Creutzfeldta-Jakoba w Polsce. 

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

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

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

..............................................................................................................................................................
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Zadanie 67. (3 pkt)
Przyporz dkuj do odpowiednich grup chorób litery, którymi s  oznaczone czynniki 
wp ywaj ce na wyst powanie chorób cywilizacyjnych w Polsce. 

A – Zwi kszanie przeci tnej d ugo ci ycia mieszka ców Polski. 
B – Brak dba o ci o higien , np. mycie r k, owoców i warzyw.  
C – Zanieczyszczenie rodowiska na obszarach zurbanizowanych i uprzemys owionych. 
D – Siedz cy tryb ycia - ma a aktywno  fizyczna, bierny wypoczynek.  
E – Po o enie geograficzne Polski i wynikaj ce z tego warunki klimatyczne. 
F – Stres wywo any nadmiarem lub brakiem pracy i jego roz adowywanie przy pomocy u ywek.  

1. o owica, alergie oddechowe, pylica 

2. nadci nienie t tnicze, choroba wie cowa, niewydolno ylna ( ylaki)

3. salmonella, dur brzuszny, ó taczka

4. marsko  w troby, nerwica, nowotwór p uc

5. choroba Alzheimera, osteoporoza, choroba Parkinsona

6. grypa, alergie oddechowe, zapalenie p uc

Zadania 68.–70. wykonaj korzystaj c z za czonej tabeli oraz materia u ród owego nr 4 

znajduj cego si  w za czniku.

Kraj 
Warto
eksportu  
w mld $ 

Warto
importu  
w mld $ 

Warto
eksportu na 
1 mieszk. 

w $

Udzia
w eksporcie 
wiatowym 

(%)

G ówni partnerzy handlowi 

Argentyna 26,6 20,3 736 0,5 Brazylia, USA, Chile, W ochy 
Holandia 221,5 193,0 13856 3,7 Niemcy, Belgia, Francja, Wlk. Brytania 
Nigeria 17,3 11,6 148 0,3 USA, Indie, Hiszpania, Niemcy 
Norwegia 60,6 34,8 13459 1,0 Wlk. Brytania, Niemcy, Szwecja 
Japonia 416,7 337,3 3267 6,9 USA, Tajwan, Chiny – Hongkong 
USA 693,2 1163,5 2403 12,6 Kanada, Japonia, Meksyk 

Dane za rok 2001 i 2002 

Zadanie 68. (2 pkt)
Oblicz i porównaj (okre l ró nic ) bilanse handlowe Japonii i Nigerii. Zapisz obliczenia. 

Miejsce na obliczenia 

Wynik porównania (ró nica bilansu handlowego pa stw): ..............................
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Zadanie 69. (3 pkt)
Okre l, które ze zda  prawdziwie (litera „P”), a które fa szywie (litera „F”) opisuj  handel 
zagraniczny na wiecie.  

1. Im wy szy stopie  rozwoju gospodarczego pa stwa tym wi kszy udzia  w wiatowym 
handlu zagranicznym. 

2. Znaczenie wymiany handlowej jest du o wa niejsze dla pa stw mniejszych ni  dla 
pa stw obszarowo wi kszych.  

3. Im wi ksza odleg o  geograficzna pa stw tym s  dla siebie wa niejszymi partnerami 
handlowymi.  

4. Dla pa stw wysoko rozwini tych g ównymi partnerami s  równie  kraje wysoko 
rozwini te gospodarczo, tak jak dla s abo rozwini tych, kraje o niskim poziomie rozwoju. 

5. Kraje o du ej liczbie ludno ci maj  wi ksze obroty handlu zagranicznego ni  pa stwa
o ma ej liczbie ludno ci.

6. Wp yw na kierunki wymiany handlowej maj  korzenie historyczne, np. dawne zale no ci 
kolonialne.

Zadanie 70. (4 pkt)
Porównaj i uzasadnij struktur  towarow  eksportu i importu jednego z pa stw 
przedstawionych w materiale ród owym nr 4, zamieszczonym w za czniku. 

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................
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Brudnopis
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