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Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy
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Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań 
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KOD
ZDAJĄCEGO

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
GEOGRAFIA

POZIOM ROZSZERZONY

Czas pracy: 150 minut

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 15 stron (za da -
nia 1–33) oraz barwną mapę. Ewen tu al ny brak zgłoś prze wod -
ni czą ce mu ze spo łu nad zo ru ją ce go eg za min.

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

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

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

Ży czy my po wo dze nia!

Miejsce na identyfikację szkoły



Do rozwiązania zadań 1–10 wy ko rzy staj barw ną ma pę Ta trzań skie go Par ku Na ro do we go oraz wła sną
wie dzę.

Za da nie 1. (2 pkt)
Uzu peł nij ta be lę. Do pisz do po da nej for my rzeź by te re nu czyn nik rzeź bo twór czy, któ ry do pro wa dził
do jej po wsta nia, oraz proces, w wyniku którego ona powstała.

Za da nie 2. (2 pkt)
Wskaż dwa naj trud niej sze od cin ki, któ re mu si po ko nać tu ry sta wę dru ją cy zie lo nym szla kiem tu ry stycz -
nym z Za ko pa ne go (po czą tek szla ku przy ul. Prze wod ni ków Ta trzań skich – po le D2) na Ka spro wy
Wierch. Uza sad nij, dla cze go są one naj trud niej sze.

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

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

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

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

Uzasadnienie:

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

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

Za da nie 3. (2 pkt)
Po wierzch nia Zie lo ne go Sta wu wy no si w rze czy wi sto ści 3,8 ha. 
Ob licz po wierzch nię te go sta wu na po da nej ma pie (1ha – 10 000m2).

Ob li cze nia:

Od po wiedź: …………………………………………………………………………………. .

Za da nie 4. (1 pkt)
Wskaż dwie waż ne prze szko dy przyrodnicze, któ re unie moż li wia ją wy ty cze nie nar to strad z Ko py Ma gu -
ry (po le E5) do Do li ny Ja wo rzyn ki.

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

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

Przykład formy Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy

kocioł Zielonego Stawu
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Za da nie 5. (2 pkt)
Uza sad nij, po da jąc dwa ar gu men ty, że uli ca Kru pów ki ma więk sze zna cze nie tu ry stycz no -han dlo we niż
uli ca Ko ście li ska.

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

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

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

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

Za da nie 6. (2 pkt) 
Na pod sta wie ma py geo lo gicz nej wy ko naj po le ce nia.

Źródło: http://aneksy.pwn.pl/historia_ziemi/przyklady/?odsloniecie=pod_capkami.

a) Po daj na zwę ska ły, z któ rej jest zbu do wa ny Ka spro wy Wierch.

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

b) Wypisz kolejno 5 utworów geologicznych, które występują na linii Kasprowy Wierch – Zakopane.

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

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

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

Za da nie 7. (1 pkt)
Za kreśl po praw ną od po wiedź.
Aby naj szyb ciej dojść ze sta cji GOPR z Po la ny Ka la tów ki (po le C4) na Ol czy ską Po la nę (po la E 3, 4), na -
le ży iść szla ka mi:

a) żół tym, czer wo nym i zie lo nym.

b) nie bie skim, żół tym i nie bie skim.

c) zie lo nym, nie bie skim i zie lo nym.

d) nie bie skim, zie lo nym i żół tym.

e) nie bie skim, żół tym i zie lo nym.

eocen, oligocen – flisz
Niecka Podhalańska

0 10 km

Masyw Tatrzański

eocen numulitowy

płaszczowiny reglowe

Masyw
Tatrzański

Zakopane
płaszczowiny wierchowe

granitoidy

skały metamorficzne

granice nasunięć

N i e c k a  P o d h a l a ń s k a
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Za da nie 8. (2 pkt)
Tem pe ra tu ra po wie trza na przy stan ku PKS w Jasz czu rów ce (po le E2) wy no si 25°C.
Ob licz tem pe ra tu rę po wie trza na Ka spro wym Wier chu, wie dząc, że z Ka spro we go w kie run ku Jasz czu -
rów ki wie je hal ny. Wy nik po daj z do kład no ścią do 0,1°C.

Ob li cze nia:

Od po wiedź: ………………………………………………………………………………… .

Za da nie 9. (2 pkt)
Za ko pa ne jest mia stem licz nie od wie dza nym przez tu ry stów. 
Wy mień po dwie ne ga tyw ne i po zy tyw ne kon se kwen cje, któ re nie sie dla kul tu ry rdzen nych miesz kań ców
Za ko pa ne go tak du ża licz ba tu ry stów.

Za da nie 10. (2 pkt)
Zlo ka li zuj i podaj nazwę obiektu o współ rzęd nych geo gra ficz nych: 49°16’N, 20°00’E. Ob licz wy so kość
gó ro wa nia Słoń ca w tym miej scu dnia 22 XII.

Obiekt: …………………………………………………………………………………. .

Górowanie Słońca dnia 22 XII

Ob li cze nia:

Od po wiedź: …………………………………………………………………………………. .

Konsekwencje

negatywne pozytywne

1. ………………………………………..................

…………………………………..................………

2. ………………………………………..................

…………………………………..................………

1. ………………………………………..................

…………………………………..................………

2. ………………………………………..................

…………………………………..................………
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Za da nie 11. (2 pkt)
Na pod sta wie przed sta wio ne go prze kro ju geo lo gicz ne go wy ko naj po le ce nia.

Źródło: http://www.up.kra kow.pl/geo/geo log/wy zy na.html.

a) Po daj na zwę pęknięć wy stę pu ją cych mię dzy zrę ba mi tektonicznymi a ro wa mi tektonicznymi.

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

b) Po daj na zwę okre su, w któ rym po wsta ły zrę by i ro wy de for mu ją ce ten ob szar. Uza sad nij od po wiedź. 

Okres: ……........................................................................................................…………………………

Uza sad nie nie: ………………………………………………………………………………..................…..

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

Za da nie 12. (2 pkt)
Na pod sta wie za miesz czo ne go tek stu wy ko naj po le ce nia.

Ży je my w cza sach, gdy na na szej pla ne cie wy stę pu ją róż nej wiel kość kon ty nen ty. 200 mln lat te mu two -
rzy ły je den wiel ki su per kon ty nent – Pan geę. Ale oko ło 120 mln lat te mu Pan gea za czę ła pę kać i roz pa -
dać się na mniej sze blo ki – współ cze sne kon ty nen ty i mi kro kon ty nen ty. Si ła, któ ra wpra wi ła je w ruch
(uwa ża się, że jej źró dłem jest cie pło wnę trza Zie mi), jest prze po tęż na i dzia ła na dal. Za jej spra wą z po -
łu dnio we go krań ca daw nej Pan gei wy strze li ły przed mi lio na mi lat trzy po ci ski, sztyw ne frag men ty sta rej
sko ru py ziem skiej: pły ta De ka nu (In die), Au stra lia i pły ta Pół wy spu Arab skie go. Wszyst kie trzy kie ru ją
się na pół noc w stro nę mięk kie go pod brzu sza Azji. Naj szyb sza, naj ener gicz niej sza z tych płyt, De kan,
już pa rę mi lio nów lat te mu wbi ła się w po łu dnio wą kra wędź Eu ra zji, za mie nia jąc roz le gły ba sen mor ski,
w któ rym gro ma dzi ły się ko lo sal ne ilo ści osa dów zno szo nych przez pra -In dus czy pra -Brah ma pu trę, w Hi -
ma la je. Dziś naj po tęż niej szy na Zie mi łań cuch gór ski, wów czas – osad na dnie mo rza. Nie moż na o tym
wszyst kim mó wić jesz cze w cza sie prze szłym. Hi ma la je na dal ro sną (bar dzo szyb ko, bo kil ka na ście mi li -
me trów rocz nie), a Pół wy sep In dyj ski na dal wbi ja się w Azję. 

Źró dło: http://ar chi wum.po li ty ka.pl/art/roz trze sio na -azja,426045.html.

a) Wy ja śnij, dla cze go Pan gea jest na zy wa na su per kon ty nen tem.

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

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

b) Uza sad nij, dla cze go na szczy tach naj wyż szych gór świa ta są od naj do wa ne osa dy mor skie.

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

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

Karpaty
S NZrąb

Czernichowa
Zrąb

Kajasówki
Zrąb

TenczyńskiRów
Cholerzyn-Półwieś

Rów
Rybnej

paleozoik jura neogen 0 1 km
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Za da nie 13. (1 pkt)
Po daj trzy in ne niż Hi ma la je przy kła dy gór fał do wych z kon ty nen tu azja tyc kie go.

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

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

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

Za da nie 14. (2 pkt)
Wpisz w pu ste miej sca od po wied nie na zwy form po lo dow co wych spośród podanych poniżej.
Formy polodowcowe: pradolina, oczko wytopiskowe, pagórki kemowe, wał moreny czołowej, misa jeziora
rynnowego

Za da nie 15. (2 pkt)
Po daj głów ną ce chę róż ni cu ją cą po szcze gól ne pa ry zja wisk wy stę pu ją cych w przy ro dzie.

a) mżaw ka – deszcz

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

b) ro sa – szron

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

c) bry za – mon sun

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

A

B

D

C
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Za da nie 16. (2 pkt)
Podaj na pod sta wie wy kre sów po dwa po do bień stwa i dwie róż ni ce do ty czą ce re żi mu rzek Je ni sej i z lo -
dow ca We ren skiold.

Po do bień stwa:

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

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

Róż ni ce:

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

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

Za da nie 17. (1 pkt)
Oceń na pod sta wie ta be li i wła snej wie dzy skład pol skich la sów pod ką tem ata ku szkod ni ków. Uza sad -
nij oce nę.

Oce na: ...............................................................................................................................................

Uza sad nie nie: ...................................................................................................................................

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

przep∏yw w tys. m3/s
80

70

60

50

40

30

20

10

0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

przep∏yw w m3/s

Jenisej rzeka z lodowca Werenskiold

40

35

30

25

20

15

10

5

0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Drze wa igla ste (76,6%) Drze wa li ścia ste (23,4%)

w tym: w tym:

so sna,
mo drzew świerk jo dła dą b1 brzo za buk ol cha grab osi ka, 

li pa to po la

69,2 5,4 2,0 7,2 5,9 5,0 4,4 0,3 0,3 0,3

1 Tak że: je sion, klon, ja wor, wiąz.
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Za da nie 18. (2 pkt)
Na pod sta wie ta be li, któ ra przed sta wia ty py wez brań w Pol sce w cią gu ro ku, wy ko naj po le ce nia.

Źró dło: http://oki.kra kow.rzgw.gov.pl/Ar tic le.aspx?tid=tabPowodz&id=tppDe.

a) Po daj na zwy dwóch mie się cy, w któ rych ist nie je naj więk sze ry zy ko wy stą pie nia po wo dzi w Pol sce. Wy -
ja śnij swój wy bór.

Mie sią ce: ...........................................................................................................................................

Wy ja śnie nie: ......................................................................................................................................

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

b) Wskaż, któ ry typ wez bra nia jest zwią za ny z tzw. cof ką wód na wy brze żu Bał ty ku. Wy ja śnij, na czym
po le ga zja wi sko cof ki.

Typ wez bra nia: ..................................................................................................................................

Zja wi sko cof ki: ..................................................................................................................................

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

Za da nie 19. (2 pkt)
Uzu peł nij opis do ty czą cy wy bra nych cech wil got ne go la su rów ni ko we go. Za pisz przy każ dej z cech jej
war tość, uży wa jąc okre śleń: du ża (wysoka) lub ma ła (niska).
W wil got nych la sach rów ni ko wych:

a) śred nia rocz na tem pe ra tu ra po wie trza jest ……………. .

b) rocz na am pli tu da tem pe ra tu ry po wie trza jest ……………. .

c) pro duk cja bio ma sy jest ……………. .

d) in ten syw ność wie trze nia fi zycz ne go jest ……………. . 

e) pro mie nio wa nie sło necz ne w war stwie ru na le śne go jest ……………. .

Typ
wezbrania

Pora pojawiania się wezbrań
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

opadowe
nawalne
opadowe
frontalne
opadowe
rozlewne

roztopowe

sztormowe

zimowe
śryżowe
zimowe
lodowe

po ra naj częst sze go po ja -
wia nia się wez brań

po ra moż li we go po ja wia -
nia się wez brań

po ra rzad kie go wy stę po wa -
nia wez brań lub ich bra ku
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Za da nie 20. (2 pkt)
Uzu peł nij ta be lę na pod sta wie fo to gra fii, któ re przed sta wia ją elementy wierzeń dwóch róż nych re li gii. 

Za da nie 21. (2 pkt)
Wy każ, że zja wi ska wul ka nicz ne na wy spie Ja wie mo gą wpły wać na zmniej sze nie lub zwięk sze nie gę sto -
ści za lud nie nia. Po daj jedno uzasadnienie wpływające na zwiększenie i jedno uzasadnienie wpływające
na zmniejszenie gęstości zaludnienia.

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

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

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

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

A B

Wyszczególnienie A B

a) Nazwa religii

b) Liczba czczonych
bóstw

c) Przykład państwa,
w którym występuje

d) Przykład wpływu
na życie człowieka
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Za da nie 22. (2 pkt)
Uzu peł nij ta be lę prezentującą róż ne ty py spo łe czeństw. Przy wypełnianiu kolumny z przykładowymi
państwami skorzystaj z podanych krajów. 
Kraje: Niemcy, Meksyk, Szwecja

Za da nie 23. (1 pkt)
Po daj dwa po wo dy, dla któ rych miesz kań cy państw Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej (w tym Pol ski)
w ostat nich la tach mi gru ją chęt niej do Wiel kiej Bry ta nii niż do USA.

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

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

Za da nie 24. (2 pkt)
Na pod sta wie wy kre su, któ ry przed sta wia zmia ny od set ka lud no ści miej skiej w la tach 2007–2030, wy -
ko naj po le ce nie.

Źró dło: http://www.prb.org/ar tic les/2007/urban pop to be co me ma jo ri ty.aspx?p=1. 

Określ, w któ rej gru pie kra jów dy na mi ka przy ro stu licz by lud no ści miast będzie więk sza. Uza sad nij
od po wiedź na podstawie własnej wiedzy.

Gru pa kra jów: ..................................................................................................................................

Uza sad nie nie: ...................................................................................................................................

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

Typ społeczeństwa
Cecha demograficzna społeczeństwa Przykładowe 

państwa

Typ piramidy
społeczeństwa

przyrost naturalny liczba ludności 
po 65. roku życia

A. progresywne
(młode)

wiek

65

0
19

mężczyźni kobiety

B. regresywne 
(stare)

wiek

65

0
19

mężczyźni kobiety

20

0

40

60

80

100%

50

świat kraje wysoko rozwinięte gospodarczo kraje słabo rozwinięte i rozwijające się
gospodarczo

53
60

75

2007
* – prognoza

44
48

56

76
81

2015* 2030*
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Za da nie 25. (2 pkt)
Chi ny na le żą do państw o prze wa dze licz by męż czyzn nad licz bą ko biet. Śred nio na 100 ko biet przy pa -
da 119 męż czyzn. 
Wy mień dwie przy czy ny wpły wa ją ce na więk szą licz bę męż czyzn w tym kra ju.

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

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

Za da nie 26. (1 pkt)
Wy kres przed sta wia zmia ny łącz nej mo cy za in sta lo wanej w ener ge ty ce wia tro wej w wy bra nych la tach.

Pod kreśl ten spośród podanych kra jów, któ ry najbardziej zwięk szy ł po zy ski wa nie ener gii z elek trow ni
wia tro wych w la tach 2008–2009. 

In die, Chi ny, USA

Za da nie 27. (2 pkt)
Na polskim wybrzeżu Bałtyku pracuje kilkanaście elektrowni wiatrowych (np. Barzowice, Puck, Połczyno).
a) Oceń wiel kość pro du ko wa nej ener gii przez po je dyn czą elek trow nię wiatrową. Uzasadnij ocenę.

Ocena: ..............................................................................................................................................

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

b) Uza sad nij lokalizację elek trow ni wia tro wych na wybrzeżu Bał ty ku.

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

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

Źródło: 
http://www.psew.pl/na_swiecie.htm.
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Za da nie 28. (2 pkt)
Pro ble mem współ cze snych kra jów wy so ko roz wi nię tych gospodarczo jest oty łość. 
Za pro po nuj trzy dzia ła nia, któ re mo gą pod jąć or ga ni za cje rzą do we i po za rzą do we, aby zmniej szyć pro -
blem oty ło ści.

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

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

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

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

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

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

Za da nie 29. (2 pkt)
Na świe cie wy stę pu ją por ty spe cja li stycz ne.
Przy po rząd kuj do każ de go por tu głów ny to war, któ ry się z nie go wy wo zi.
1. Ras Ta nu ra (Ara bia Sau dyj ska) A. ka wa i ka kao
2. Lulea (Szwecja) B. ro pa naf to wa
3. Ri chard’s Bay (RPA) C. ru da że la za
4. San tos (Bra zy lia) D. wę giel ka mien ny
5. Ma ra ca ibo (We ne zu ela)

1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. …… 

Za da nie 30. (1 pkt)
Wy kres przed sta wia wy do by cie ro py naf to wej z róż nych głę bo ko ści z ob sza ru Za to ki Mek sy kań skiej.

Źró dło: „Na tio nal Geo gra phic Pol ska”, nr 10 (133), paź dzier nik 2010.

Wskaż dla każdego z obszarów wód tendencję wydobycia ropy naftowej.

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................
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Za da nie 31. (2 pkt)
Po daj po jed nej kon se kwen cji, któ rą przy niósł wy ciek ro py naf to wej z plat for my De epwa ter Ho ri zon
w 2010 ro ku dla:

a) środowiska przyrodniczego Zatoki Meksykańskiej

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

b) turystyki regionu Zatoki Meksykańskiej

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

c) koncernu, który był właścicielem platformy

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

Za da nie 32. (2 pkt)
Na podstawie wykresów przedstawiających długość dróg wodnych oraz gęstość sieci śródlądowych dróg
wodnych w wybranych krajach Unii Europejskiej i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Źródło: http://www.mi.gov.pl/files/0/1793850/RozdziaIII12.pdf.

a) Uzasadnij, dlaczego Finlandia – mimo że spośród wymienionych krajów ma najdłuższą sieć
śródlądowych dróg wodnych – nie jest krajem o największej gęstości tego rodzaju dróg.

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

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

b) Wyjaśnij przyczynę występowania znikomej długości śródlądowych dróg wodnych w Grecji.

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

...........................................................................................................................................................
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Za da nie 33. (3 pkt)
Na podstawie mapy przedstawiającej poparcie w II turze wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku
wykonaj polecenia.

Źródło: http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/index.htm.

a) Podaj nazwy dwóch województw, w których Jarosław Kaczyński uzyskał zdecydowaną przewagę nad
rywalem.

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

b) Oblicz odsetek głosów oddanych na Jarosława Kaczyńskiego.

Obliczenia:

Wynik: ………………………………

c) Na podstawie przedstawionych danych oceń wielkość porażki Jarosława Kaczyńskiego w wyborach
prezydenckich. 

Ocena: ...............................................................................................................................................

60–65%>65%
Komorowski

Liczba uprawnionych: 30 833 924
Liczba głosów oddanych: 17 050 417

Liczba głosów ważnych: 16 853 021 
Liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów: 
Kaczyński Jarosław Aleksander: 7 919 134
Komorowski Bronisław Maria: 8 933 887 

Kaczyński

55–60% 50–55% 45–50% 40–45% 35–40% <35%

60–65% >65%55–60%50–55%45–50%40–45%35–40%<35%

0 100 km
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)


