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1. Czyn nik rzeź bo twór czy: lo do wiec gór ski
(lód).
Pro ces rzeź bo twór czy: ero zja (eg za ra cja).

0–2 2 pkt – po praw ne wy peł nie nie dwóch ko -
lumn
1 pkt – po praw ne wy peł nie nie jed nej ko -
lum ny
0 pkt – nie wy peł nie nie żad nej ko lum ny lub
wy peł nie nie nie po praw ne

2. 1. Po dej ście pod No sal (po czą tek szla -
ku – No sal),
2. Po dej ście pod Ka spro wy Wierch (My -
śle nic kie Tur nie – Ka spro wy Wierch).
Uza sad nie nie: 
Po nie waż po ko nu je my na krót kim od cin -
ku du żą róż ni cę wy so ko ści.

0–2 2 pkt – po da nie dwóch od cin ków oraz po -
praw ne uza sad nie nie
1 pkt – po da nie dwóch od cin ków, ale nie po -
praw ne uza sad nie nie lub po da nie jed ne go
od cin ka oraz po praw ne uza sad nie nie
0 pkt – nie poda nie żad ne go od cin ka oraz
brak uza sad nie nia

3. Ska la: 1 cm – 300 m
Da ne: 3,8 ha = 38 000 m2

1 cm2 – 90 000 m2

x – 38 000 m2

x = 0,42 cm2

0–2 2 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia oraz
po da nie po praw ne go wy ni ku 
1 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia, ale po -
da nie nie po praw ne go wy ni ku
0 pkt – nie po praw ny spo sób ob li cze nia i wy -
nik

4. Na przy kład:
1. Licz ne ska ły, la sy.
2. Ob szar wy stę po wa nia la win.

0–1 1 pkt – po praw ne wska za nie dwóch prze -
szkód
0 pkt – wska za nie jed nej po praw nej prze -
szko dy lub brak od po wie dzi 

5. Na przy kład: 
1. Prze bie ga przez cen trum mia sta.
2. Znaj du je się przy niej wie le mu ze ów,
ho te li i in nych obiek tów tu ry stycz nych
oraz ob słu gi tu ry stycz nej.

0–2 2 pkt – po praw ne po da nie dwóch uza sad nień
1 pkt – po praw ne po da nie jed ne go uza sad -
nie nia
0 pkt – po da nie nie po praw nych uza sad nień
lub brak od po wie dzi 

6. a) Ka spro wy Wierch jest zbu do wa ny
z gra ni tów (gra ni to idów).
b) Ko lej no: gra ni to idy, płasz czo wi ny wier -
cho we, płasz czo wi ny re glo we, eocen nu -
mu li to wy, flisz (eocen, oli go cen – flisz)

0–2 2 pkt – po praw ne od czy ta nie ro dza ju skał
oraz po da nie po praw nej ko lej no ści wy stę po -
wa nia utwo rów geo lo gicz nych
1 pkt – po praw ne od czy ta nie ro dza ju skał
lub po da nie po praw nej ko lej no ści wy stę po -
wa nia utwo rów geo lo gicz nych
0 pkt – nie po praw nie od czy ta nie ro dza ju
skał oraz po da nie złej ko lej no ści wy stę po wa -
nia utwo rów geo lo gicz nych

W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi. W te -
go ty pu za da niach na le ży rów nież uznać od po wie dzi ucznia, je śli są ina czej sfor mu ło wa ne, ale ich sens jest zgod -
ny z po da nym sche ma tem, oraz in ne po praw ne od po wie dzi w nim nie prze wi dzia ne.
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7. d 0–1 1 pkt – za kre śle nie po praw nej od po wie dzi
0 pkt – za kre śle nie nie po praw nej od po wie -
dzi lub brak za kre śle nia 

8. Przy sta nek PKS w Jasz czu rów ce: 894 m
n.p.m.
Ka spro wy Wierch: 1987 m n.p.m.
Róż ni ca wy so ko ści:
1987 m n.p.m. – 894 m n.p.m. = 1093 m
Gra dient su cho adia ba tycz ny: 1°C na 100 m

1°C – 100 m
x – 1093 m
x . 10,9°C
25°C – 10,9°C = 14,1°C (±0,1°C)

0–2 2 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia róż ni cy
wy so ko ści i po praw ny wy nik oraz po praw ny
spo sób ob li cze nia róż ni cy tem pe ra tu ry
z uwzględ nie niem od po wied nie go gra dien tu
i po praw ny wy nik
1 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia róż ni cy
wy so ko ści, ale błęd ny wy nik oraz po praw ny
spo sób ob li cze nia róż ni cy tem pe ra tu ry
z uwzględ nie niem od po wied nie go gra dien -
tu, ale nie po praw ny wy nik
0 pkt – nie po praw ne spo so by ob li cze nia
róż ni cy wy so ko ści i róż ni cy tem pe ra tu ry lub
brak od po wie dzi

9. Na przy kład:
Ne ga tyw ne:
1. Ko mer cja li za cja tra dy cji i ob rzę dów.
2. Przyj mo wa nie ob cych wzor ców za cho -
wań.
Po zy tyw ne: 
1. Kul ty wo wa nie od ręb no ści kul tu ro wej.
2. Pro mo cja kul tu ry re gio nu w kra ju
i za gra ni cą.

0–2 2 pkt – po da nie dwóch po praw nych przy kła -
dów ne ga tyw nych oraz po zy tyw nych kon se -
kwen cji
1 pkt – po da nie po jed nym po praw nym
przy kła dzie ne ga tyw nych oraz po zy tyw nych
kon se kwen cji lub dwóch po praw nych przy -
kła dów ne ga tyw nych al bo po zy tyw nych
kon se kwen cji
0 pkt – po da nie tyl ko jed nej po praw nej lub
nie poda nie żad nej po praw nej kon se kwen cji 

10. Obiekt: Ol czy ska Po la na
Wy so kość gó ro wa nia Słoń ca – po praw ny
wzór: 
h = (90º – {) – 23º27’
h = 90º – 49º16’ – 23º27’ = 17º17’
Od po wiedź: Wy so kość gó ro wa nia Słoń ca
na Ol czy skiej Po la nie dnia 22 XII wy no si
17º17’.

Uwa ga: na le ży rów nież uznać od po wiedź
ucznia, któ ry za sto so wał w ob li cze niach
war tość de kli na cji Słoń ca wg „Rocz ni ka
Astro no micz ne go” to –23º26’.
Uzna je my wte dy rów nież wy nik 17º18’.

0–2 2 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia wy so -
ko ści gó ro wa nia Słoń ca w dniu prze si le nia
zi mo we go na Ol czy skiej Po la nie oraz po -
praw ny wy nik
1 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia wy so -
ko ści gó ro wa nia Słoń ca w dniu prze si le nia
zi mo we go na Ol czy skiej Po la nie, ale nie po -
praw ny wy nik
0 pkt – nie po praw ny spo sób ob li cze nia oraz
nie po praw ny wy nik lub brak od po wie dzi

11. a) usko ki 
b) w neo ge nie 
Przy kła do we uza sad nie nie: 
Po nie waż do te go okre su kształ to wał się
pły to wy układ skał na tym ob sza rze, któ -
ry na stęp nie zo stał po dzie lo ny usko ka mi.

0–2 2 pkt – po da nie po praw nej na zwy pęk nięć
i po praw nej na zwy okre su oraz po praw ne go
uza sad nie nia
1 pkt – po da nie po praw nej na zwy pęk nięć
lub po da nie po praw nej na zwy okre su wraz
z po praw nym uza sad nie niem
0 pkt – po da nie nie po praw nych nazw pęk -
nięć oraz oke su i błęd ne go uza sad nie nia lub
brak od po wie dzi 
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12. Na przy kład:
a) Po nie waż wszyst kie kon ty nen ty sta no -
wi ły wte dy ca łość.
b) Osa dy zgro ma dzo ne kie dyś na dnie
oce anów zo sta ły wy ci śnię te ku gó rze
przez na su wa ją cą się pły tę De ka nu.

0–2 2 pkt – po da nie po praw ne go wy ja śnie nia
oraz po praw ne go uza sad nie nia (wska za nie
na osa dy mor skie, któ re są wy ci ska ne przez
pły tę De ka nu)
1 pkt – po da nie po praw ne go wy ja śnie nia
lub po praw ne go uza sad nie nia (wska za nie
na osa dy mor skie, któ re są wy ci ska ne przez
pły tę De ka nu)
0 pkt – nie po praw ne wy ja śnie nie oraz nie -
po praw ne uza sad nie nie lub brak odpowiedzi 

13. Na przy kład:
1. Hin du kusz, 2. Pa mir, 3. Kau kaz

0–1 1 pkt – po praw ne po da nie trzech pasm
0 pkt – brak od po wie dzi lub nie peł na od po -
wiedź 

14. A. misa je zio ra ryn no wego
B. pra do li na
C. wał mo re ny czo ło wej
D. pa gór ki ke mo we

0–2 2 pkt – po praw ne pod pi sa nie czte rech ele -
men tów
1 pkt – po praw ne pod pi sa nie dwóch lub
trzech ele men tów 
0 pkt – po praw ne pod pi sa nie jed ne go ele -
men tu lub nie pod pi sa nie żad ne go 

15. Na przy kład:
a) roz miar (śred ni ca) kro pel
b) wa run ki po wsta wa nia
c) za sięg wy stę po wa nia

0–2 2 pkt – po da nie trzech po praw nych róż nic
1 pkt – po da nie dwóch po praw nych róż nic
0 pkt – po da nie jed nej po praw nej róż ni cy
lub nie poda nie żad nej

16. Przy kła do we po do bień stwa:
1. Obie rze ki ma ją wy so kie mak si ma prze -
pły wu.
2. Obie rze ki pro wa dzą ma ło wo dy w zi -
mie.
Przy kła do we róż ni ce:
1. Ma ją róż ną wiel kość prze pły wu.
2. Je ni sej pro wa dzi wo dy zi mą, 
a rze ka wy pły wa ją ca z lo dow ca We ren -
skiold – nie.

0–2 2 pkt – po praw ne po da nie dwóch po do -
bieństw oraz dwóch róż nic
1 pkt – po praw ne po da nie dwóch po do -
bieństw lub dwóch róż nic, lub po jed nym
po praw nym po do bień stwie i róż ni cy 
0 pkt – po praw ne po da nie jed ne go po do -
bień stwa lub jed nej róż ni cy, lub nie poda nie
żad nych 

17. Oce na: ne ga tyw na, 
Przy kła do we uza sad nie nie:
Po nie waż w ra zie ata ku szkod ni ków że ru -
ją cych na drze wach igla stych du że po ła cie
la sów mo gą zo stać szyb ko znisz czo ne.

0–1 1 pkt – po praw na oce na oraz uza sad nie nie
0 pkt – po praw na oce na bez uza sad nie nia
lub brak oce ny oraz uza sad nie nia 

18. a) Li piec, sier pień, po nie waż mo gą się
na sie bie na ło żyć róż ne ty py naj czę ściej
po ja wia ją cych się wez brań.
b) wez bra nie sztor mo we
Fa le sztor mo we wy wo ła ne sil ny mi wia -
tra mi z kie run ku pół noc ne go po wo du ją
utrud nio ny od pływ wód rzek pły ną cych
z po łu dnia, przez co stan wód w dol nych
od cin kach wzra sta.

0–2 a)
1 pkt – po da nie po praw nych mie się cy oraz
po praw ne go uza sad nie nia
0 pkt – po da nie nie po praw nych mie się cy
oraz nie po praw ne go uza sad nie nia lub brak
od po wie dzi
b)
1 pkt – po da nie po praw nej przy czy ny cof ki
na wy brze żu Bał ty ku oraz po praw ne wy ja -
śnie nie zja wi ska
0 pkt – po da nie błęd nej przy czy ny cof ki
na wy brze żu Bał ty ku oraz po praw ne wy ja -
śnie nie zja wi ska lub po da nie po praw nej
przy czy ny cof ki, ale nie po praw ne wy ja śnie -
nie zja wi ska, lub brak od po wie dzi
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19. a) wy so ka
b) ma ła
c) du ża
d) ma ła
e) ma ła
Uwa ga: uzna je my od po wie dzi, w któ rych
utoż sa mia się po ję cia: du ża/wy so ka oraz
ma ła/ni ska.

0–2 2 pkt – po praw ne udzie le nie pię ciu od po -
wie dzi
1 pkt – po praw ne udzie le nie trzech lub
czte rech od po wie dzi
0 pkt – po praw ne udzie le nie dwóch lub jed -
nej od po wie dzi, lub nie udzie le nie żad nej 

20. a) A. chrze ści jań stwo, B. hin du izm
b) A. jed no, B. wie le
c) Na przy kład: A. Pol ska, B. In die
d) Na przy kład: A. Post Wiel ka noc ny, 
B. sys tem ka sto wy

0–2 2 pkt – po praw ne uzu peł nie nie dwóch ko -
lumn ta be li
1 pkt – po praw ne uzu peł nie nie jed nej ko -
lum ny ta be li
0 pkt – nie uzu peł nienie lub błęd ne uzu peł -
nie nie obu ko lumn 

21. Na przy kład: 
1. Gwał tow ne erup cje wul ka nicz ne mo gą
za gra żać ob sza rom licz nie za sie dlo nym
i je nisz czyć. Oba wy o bez pie czeń stwo
i do by tek mo gą skut ko wać zmniej sza -
niem gę sto ści za lud nie nia.
2. Na po pio łach wul ka nicz nych two rzą się
uro dzaj ne gle by. Dzię ki uzy ski wa niu
z nich wy so kich plo nów moż na wy ży wić
więk szą licz bę lu dzi. To pro wa dzi
do wzro stu gę sto ści za lud nie nia.

0–2 2 pkt – po praw ne uza sad nie nie wpły wu
na zmniej sze nie oraz zwięk sze nie gę sto ści
za lud nie nia
1 pkt – po praw ne uza sad nie nie wpły wu
na zmniej sze nie lub zwięk sze nie gę sto ści za -
lud nie nia
0 pkt – brak uza sad nie nia wpły wu
na zmniej sze nie oraz zwięk sze nie gę sto ści
za lud nie nia 

22. A: wy so ki, ma ła, Mek syk
B: ni ski, du ża, Niem cy

0–2 2 pkt – po praw ne uzu peł nie nie dwóch wer -
sów ta be li
1 pkt – po praw ne uzu peł nie nie jed ne go
wier sza ta be li
0 pkt – brak po praw ne go uzu peł nie nia ta be li 

23. Na przy kład:
1. mniej sza od le głość
2. otwar te gra ni ce (brak wiz)

0–1 1 pkt – po da nie dwóch po praw nych po wo -
dów
0 pkt – po da nie jed ne go po praw ne go po -
wo du lub brak po praw nych od po wie dzi 

24. Gru pa kra jów: kra je sła bo roz wi nię te
i roz wi ja ją ce się go spo dar czo.

Przy kła do we uza sad nie nie: 
Po nie waż więk sza część lud no ści
na świe cie ży je w kra jach sła bo roz wi nię -
tych oraz roz wi ja ją cych się go spo dar czo,
w któ rych na stę pu je urba ni za cja po zor -
na lub du ży na pływ lud no ści do miast
spo wo do wa ny po szu ki wa niem pra cy.

0–2 2 pkt – po praw ne wska za nie gru py kra jów
z naj więk szą dy na mi ką oraz po praw ne uza -
sad nie nie
1 pkt – po praw ne wska za nie gru py kra jów
z naj więk szą dy na mi ką, ale nie po praw ne
uza sad nie nie lub brak uza sad nie nia
0 pkt – nie po praw ne wska za nie gru py kra -
jów z naj więk szą dy na mi ką oraz nie po praw -
ne uza sad nie nie 

25. Na przy kład:
1. Mo del kul tu ro wy sta wia po tom ka mę -
skie go wy żej w hie rar chii spo łecz nej, jest
on bar dziej po żą da ny od po tom ka żeń -
skie go.
2. Przy rost na tu ral ny re gu lo wa ny przez
pań stwo, w któ rym po żą da ny jest mo del
ro dzi ny 2 + 1.

0–2 2 pkt – po praw ne po da nie dwóch przy czyn
1 pkt – po praw ne po da nie jed nej przy czy ny
0 pkt – brak po praw nych od po wie dzi 

26. Chi ny 0–1 1 pkt – za kre śle nie po praw nej od po wie dzi
0 pkt – za kre śle nie nie po praw nej od po wie -
dzi lub brak za kre śle nia 
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27. Na przy kład:
a) Oce na: nie ko rzyst na.
Uza sad nie nie: Oce na jest nie ko rzyst na,
po nie waż po je dyn cza elek trow nia wia -
tro wa pro du ku je sto sun ko wo nie wiel ką
ilość ener gii.
b) Ob sza ry po ło żo ne nad Bał ty kiem są
do brą lo ka li za cją dla elek trow ni wia tro -
wych ze wzglę du na wy stę po wa nie sil -
nych i czę stych wia trów. 

0–2 2 pkt – po praw na oce na wraz z jej uza sad -
nie niem oraz uza sad nie nie lo ka li za cji elek -
trow ni
1 pkt – po praw na oce na wraz z jej uza sad -
nie niem lub po praw ne uza sad nie nie lo ka li za -
cji elek trow ni
0 pkt – brak oce ny wraz z jej uza sad nie niem
oraz brak uza sad nie nia lo ka li za cji elek trow ni 

28. Na przy kład:
1. Za kaz sprze da ży nie zdro wej tłu stej
żyw no ści dzie ciom w szko łach. 
2. Or ga ni zo wa nie przez szko ły cy klicz -
nych im prez spor to wych (np. bie gi).
3. Po bu dza nie spo łe czeń stwa do więk szej
ak tyw no ści, stwa rza nie wa run ków do ru -
chu przez roz wi ja nie in fra struk tu ry spor -
to wej (np. dro gi ro we ro we, par ki).

0–2 2 pkt – po praw ne po da nie trzech dzia łań
1 pkt – po praw ne po da nie dwóch dzia łań
0 pkt – po praw ne po da nie jed ne go dzia ła nia
lub brak po praw nej od po wie dzi 

29. 1. B
2. C
3. D
4. A
5. B

0–2 2 pkt – po praw ne przy po rząd ko wa nie pię ciu
ele men tów
1 pkt – po praw ne przy po rząd ko wa nie
trzech lub czte rech ele men tów
0 pkt – po praw ne przy po rząd ko wa nie
dwóch i mniej szej licz by ele men tów 

30. Na przy kład:
Wy do by cie ro py naf to wej w ob sza rze
szel fu spa da, z dna głę bo kie go – po dy na -
micz nym wzro ście na stą pił spa dek,
a z ob sza rów dna bar dzo głę bo kie -
go – na stę pu je wzrost.

0–1 1 pkt – wska za nie trzech po praw nych ten -
den cji wy do by cia ro py naf to wej dla każ de go
ob sza ru wód
0 pkt – wska za nie je dy nie dwóch, jed nej po -
praw nej ten den cji lub wska za nie nie po praw -
nych ten den cji wy do by cia ro py naf to wej dla
każ de go ob sza ru wód lub brak od po wie dzi 

31. Na przy kład:
a) śmierć or ga ni zmów mor skich ży ją cych
w wo dzie za to ki
b) spa dek licz by tu ry stów od wie dza ją -
cych wy brze że za to ki
c) ko niecz ność kosz tow ne go usu wa nia
plam ro py

0–2 2 pkt – po da nie trzech po praw nych kon se -
kwen cji
1 pkt – po da nie dwóch po praw nych kon se -
kwen cji 
0 pkt – po da nie jed nej po praw nej kon se -
kwen cji lub nie poda nie żad nej 

32. Na przy kład:
a) Po nie waż Fin lan dia ma sto sun ko wo
du żą po wierzch nię.
b) Gre cja jest to kraj gó rzy sty, w któ rym
rze ki ma ją du ży spa dek. Do dat ko wo po ło -
że nie geo gra ficz ne te go kra ju (w stre fie
kli ma tów pod zwrot ni ko wych) po wo du je
du że wa ha nia sta nów wód w nie licz nych
rze kach (ni skie sta ny la tem, wy so kie zi -
mą).

0–2 2 pkt – wska za nie w uza sad nie niu na du żą
po wierzch nię te go kra ju oraz po praw ne wy -
ja śnie nie przy czy ny opar te na jed nym z ar -
gu men tów (spa dek rzek, wa run ki
kli ma tycz ne)
1 pkt – wska za nie w uza sad nie niu na du żą
po wierzch nię te go kra ju lub po praw ne wy -
ja śnie nie przy czy ny opar te na jed nym z ar -
gu men tów (spa dek rzek, wa run ki
kli ma tycz ne)
0 pkt – brak wska za nia w uza sad nie niu
na du żą po wierzch nię te go kra ju oraz nie po -
praw ne wy ja śnie nie przy czy ny 
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33. a) pod kar pac kie, lu bel skie

b) (7 919 134 : 16 853 021) • 100%
= 46,99% (±0,1%)

c) Na przy kład:
Porażka nie była wielka. Przeliczając na
procenty różnice ważnych głosów
oddanych na obu kandydatów, Jarosław
Kaczyński przegrał kilkoma punktami
procentowymi.

0–3 a) 
1 pkt – po praw ne po da nie nazw dwóch wo -
je wództw
0 pkt – po da nie tyl ko jed nej po praw nej na -
zwy wo je wódz twa lub brak od po wie dzi
b)
1 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia od set ka
gło sów oraz po praw ny wy nik
0 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia od set ka
gło sów, ale nie po praw ny wy nik lub nie po -
praw ny spo sób ob li cze nia od set ka gło sów
i nie po praw ny wy nik lub brak od po wie dzi
c) 
1 pkt – do ko na nie po praw nej oce ny
0 pkt – nie po praw na oce na bądź brak od po -
wie dzi


