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Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 14 stron (za da -
nia 1–31). 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.

Ży czy my po wo dze nia!

Miejsce na identyfikację szkoły
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Geografia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nia od 1. do 9. wy ko naj na pod sta wie za łą czo nej barw nej ma py przed sta wia ją cej frag ment Po je -
zie rza Ka szub skie go oraz wła snej wie dzy. 

Za da nie 1. (2 pkt)
Uzu peł nij po dział kę li nio wą ma py Ka szub.

Za da nie 2. (3 pkt)
Jed na z tras spły wów ka ja ko wych roz po czy na się na cie ku prze ci na ją cym dro gę w Brod ni cy Dol nej, a koń -
czy na ką pie li sku w Chmiel nie nad je zio rem Kłod no.
Po dziel tę tra sę na trzy eta py, uwzględniając je zio ra, przez któ re prze pły wa ją ka ja ka rze oraz jedną mi -
ja ną przez nich atrak cję turystyczną. Po daj kie ru nek ich pły nię cia.

Etap 1: ...............................................................................................................................................

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

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

Etap 2: ...............................................................................................................................................

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

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

Etap 3: ...............................................................................................................................................

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

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

Za da nie 3. (1 pkt)
Kar tu zy to ma low ni czo po ło żo ne ka szub skie mia sto. 
Określ trzy ce chy przy rod ni cze je go po ło że nia.

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

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

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

Za da nie 4. (2 pkt)
Kar tu skie je zio ra są bar dzo za nie czysz czo ne. 
Na pod sta wie ma py po daj dwa źró dła za gro żeń dla eko sys te mu je zio ra Kar czem ne.

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

2. ........................................................................................................................................................
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Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 5. (2 pkt)
Ob licz po wierzch nię je zio ra, wie dząc, że na ma pie wy no si ona 4,6 cm2. Za pisz ob li cze nia.
Obliczenia

Wy nik ..................................................................

Za da nie 6. (2 pkt)
Po daj na zwy me tod pre zen ta cji zja wisk, za po mo cą któ rych na ma pie przed sta wio no:

a) la sy .................................................................................................................................................

b) obiek ty noc le go we ...........................................................................................................................

c) wy so ko ści nad po zio mem mo rza ......................................................................................................

Za da nie 7. (2 pkt)
Za znacz wła ści we do koń cze nie zdań.

a) Wschód słoń ca naj wcze śniej moż na za ob ser wo wać nad je zio rem
A. Ostrzyc kim (A7 –B7).
B. Re ko wo (B3).
C. Klasz tor ne Du że (E2).
D. Ci che (D3).

b) Zi mą naj krót szy dzień bę dzie w
A. Ostrzy cach.
B. Chmiel nie.
C. Go rę czy nie.
D. Pro ko wie.

c) Na po łu dni ku 18°07’E są po ło żo ne
A. sad, mu zeum i ho tel.
B. frag ment szla ku ro we ro we go, re zer wat i ko ściół.
C. le śni czów ka, sta cja ben zy no wa i las.
D. ką pie li sko, sześć je zior i kem ping.
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Geografia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 8. (1 pkt)
Ry sun ki przed sta wia ją wi do mą dro gę Słoń ca po skle pie niu nie bie skim, ob ser wo wa ną w Kar tu zach
w dniach: 22 VI, 22 XII i 21 III.
Uzu peł nij ry su nek, wpi su jąc wła ści we da ty.

Za da nie 9. (2 pkt)
Po ło że nie wsi ka szub skich ma wpływ na ich roz wój prze strzen ny oraz na ro dzaj za trud nie nia miesz ka ją -
cej tam lud no ści. 
Od czy taj z ma py moż li we kie run ki roz wo ju prze strzen ne go dla wsi Ko sy i Za wo ry oraz określ zwią za ną
z ich po ło że niem spe cy fi kę za trud nie nia.

Za da nie 10. (2 pkt)
Pod pisz wy kre ślo ne ty py od wzo ro wań kar to gra ficz nych (A –C), wy bierz z po da nych ni żej okre śle ń.

1 2 3
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Za da nie 11. (3 pkt)
Ry sun ki przed sta wia ją oświe tle nie Zie mi w pierw szych dniach wy bra nych astro no micz nych pór ro ku.

a) Wy bierz wła ści we da ty z ni żej po da nych i wpisz je pod ry sun ka mi.
21 III, 22 VI, 23 IX, 22 XII, 21 I

b) Za kre skuj:
– ob szar wy stę po wa nia no cy (na ry sun ku nr 1)
– ob szar wy stę po wa nia no cy po lar nej (na ry sun ku nr 2)

Za da nie 12. (2 pkt)
Spo śród po da nych nazw chmur pod kreśl te, któ re do ty czą chmur desz czo wych.

cu mu lo nim bus, cir rus, al to cu mu lus, nim bo stra tus, stra tus, stra to cu mu lus

Za da nia od 13. do 15. wy ko naj na pod sta wie wła snej wie dzy oraz dia gra mów kli ma tycz nych przed sta -
wia ją cych rocz ny roz kład śred niej mie sięcz nej tem pe ra tu ry po wie trza w oC i śred nich mie sięcz nych sum
opa dów at mos fe rycz nych w mm w wy bra nych sta cjach z róż nych stref kli ma tycz nych. 

ZR

ZK

R

N

S

ZR

ZK

R

N

S

Rys. 1 Rys. 2

0
25

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

50
75
100
125
150
175
200

5
0

10
15
20
25
30
35
40

opady
(w mm)

temperatura
(w °C)

Ateny

0
25

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

50
75
100
125
150
175
200

5
0

10
15
20
25
30
35
40

opady
(w mm)

temperatura
(w °C)

Ukkel (Belgia)

0
25

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

50
5
0

10

–5
–10
–15
–20
–25
–30

opady
(w mm)

temperatura
(w °C)

Barrow (Alaska)

0
25

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

50
75
100

5
0

10
15
20

–5
–10
–15

opady
(w mm)

temperatura
(w °C)

Archangielsk



6

Geografia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Za da nie 13. (3 pkt)
a) Po daj na zwę sta cji kli ma tycz nej po ło żo nej w kli ma cie śród ziem no mor skim. .........................................

b) Wy mień na zwy dwóch sta cji kli ma tycz nych po ło żo nych w stre fie kli ma tów umiar ko wa nych.

1. .........................................................................  2. .........................................................................

c) Prze ana li zuj da ne kli ma tycz ne z dwóch sta cji znaj du ją cych się w stre fie kli ma tów umiar ko wa nych.
Określ dwie róż ni ce. 

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

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

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

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

Za da nie 14. (2 pkt)
Podaj nazwy stref klimatycznych i typów klimatu dla każdej ze stacji.
A. Ate ny 
stre fa kli ma tycz na: ……………....………..…….....……, typ kli ma tu: ……………..….........………………

B. Uk kel 
stre fa kli ma tycz na: ……………....………..…….....……, typ kli ma tu: ……………..….........………………

C. Bar row 
stre fa kli ma tycz na: ……………....………..…….....……, typ kli ma tu: ……………..….........………………

D. Ar chan gielsk 
stre fa kli ma tycz na: ……………....………..…….....……, typ kli ma tu: ……………..….........………………

Za da nie 15. (1 pkt)
a) Ob licz rocz ną am pli tu dę tem pe ra tu ry po wie trza dla sta cji kli ma tycz nej Bar row. Za pisz ob li cze nia.

Obliczenia

Wy nik ..................................................................

b) Po daj dwa mie sią ce z naj niż szą su mą opa dów at mos fe rycz nych dla sta cji kli ma tycz nej w Ate nach.

1. .........................................................................  2. .........................................................................

Za da nie 16. (1 pkt)
Uzu peł nij po niż szy tekst.

Naj waż niej szą rze ką że glu go wą Pol ski jest …………………… . Z GOP-em jest po łą czo na ka na łem

……………………. . Naj dłuż szym ka na łem w Pol sce jest ka nał ………………. – …………………

w do rze czu ………………………. .
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Za da nie 17. (2 pkt)
Przy po rząd kuj wy bra nym jed nost kom tek to nicz nym Eu ro py wy mie nio ne ni żej kra iny geo gra ficz ne Pol -
ski, któ re le żą w za się gu ich wy stę po wa nia.

Ta try, Gó ry Świę to krzy skie, Ni zi na Pod la ska, Po je zie rze Ma zur skie, Gó ry Sto ło we, Biesz cza dy

Za da nie 18. (2 pkt)
Na ry sun ku przed sta wio no sy tu ację tek to nicz ną na gra ni cy płyt li tos fe ry.

Po daj dwa przy kła dy zja wisk lub pro ce sów geo lo gicz nych wy stę pu ją cych na gra ni cy płyt li tos fe ry na ob -
sza rze przed sta wio nym na ry sun ku. Wy ja śnij ge ne zę podanego procesu geologicznego.

Przy kła dy zja wisk lub pro ce sów geo lo gicz nych:

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

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

Na zwa oma wia ne go pro ce su geo lo gicz ne go: ....................................................................................

Ge ne za po da ne go pro ce su geo lo gicz ne go: 

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

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

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

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

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

Jed nost ki tek to nicz ne Eu ro py Kra iny geo gra ficz ne Pol ski

plat for ma pre kam bryj ska

gó ro two ry pa le ozo icz ne

ob sza ry fał do wań al pej skich
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Za da nie 19. (2 pkt)
Roz po znaj mi ne rał i ska ły opi sa ne w po niż szych zda niach. Za pisz od po wie dzi.

A. Po wstał przez spra so wa nie gra ni tu. 

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

B. Ska ła po wsta ła ze szcząt ków ro ślin nych o za war to ści wę gla do 60%.

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

C. Mi ne rał ten jest two rzo ny z roz kła du che micz ne go gip sów, naj czę ściej przy udzia le bak te rii. 

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

D. Ska łę tę two rzy ła głów nie wol no za sty ga ją ca pod po wierzch nią Zie mi kwa śna (po nad 60% krze mion -
ki) mag ma.

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

Za da nie 20. (2 pkt)
Ma py przed sta wia ją gra ni ce za się gów czte rech ga tun ków drzew na ob sza rze Pol ski. Ich wy stę po wa nie jest
efek tem przej ścio wo ści kli ma tu od mor skie go na za cho dzie do kon ty nen tal ne go na wscho dzie.

Roz po znaj na ma pach ga tun ki drzew i pod pisz je. Sko rzy staj z po da nej ni żej li sty ga tun ków.

buk eu ro pej ski, jo dła eu ro pej ska, so sna zwy czaj na, świerk eu ro pej ski, brzo za

A B

C D

0 100 km0 100 km

0 100 km0 100 km
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Za da nie 21. (2 pkt)
W Pol sce ja ski nie spo ty ka my przede wszyst kim na ob sza rach wy żyn nych i gór skich. 
Do po da nych ja skiń do pa suj re gion, w któ rym one wy stę pu ją.

Wy ży na Kie lec ko -San do mier ska, Ma syw Śnież ni ka, Ta try, 
Wy ży na Kra kow sko -Czę sto chow ska, Biesz cza dy 

A. Ja ski nia Niedź wie dzia .................................................................................................................

B. Ja ski nia Raj ..................................................................................................................................

C. Ja ski nia Mroź na ...........................................................................................................................

D. Ja ski nia Ciemna ..........................................................................................................................

Za da nie 22. (2 pkt)
Każ de mu z po da nych państw przy po rząd kuj ję zyk urzę do wy i gru pę ję zy ko wą, do któ rej wy bra ny ję zyk
na le ży. Wy bierz spo śród po niż szych.

Języki: angielski, francuski, portugalski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 
Grupy językowe: germańska, słowiańska, romańska, bałtycka

A. Bra zy lia 
ję zyk urzę do wy ………………………………………, gru pa ję zy ko wa ………………………………………

B. Mek syk 
ję zyk urzę do wy ………………………………………, gru pa ję zy ko wa ………………………………………

C. Au stra lia 
ję zyk urzę do wy ………………………………………, gru pa ję zy ko wa ………………………………………

D. Ro sja 
ję zyk urzę do wy ………………………………………, gru pa ję zy ko wa ………………………………………

Za da nie 23. (2 pkt)
W do bie de fi cy tu ener ge tycz ne go przy jed no cze snym cią głym wzro ście za po trze bo wa nia na ener gię
wśród de cy den tów po wra ca idea bu do wy elek trow ni ato mo wej w Pol sce.
Przed staw po trzy ar gu men ty prze ciw ni ków i zwo len ni ków bu do wy ta kiej elek trow ni na te re nie na sze go
kra ju.

Ar gu men ty prze ciw ni ków:

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

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

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

Ar gu men ty zwo len ni ków:

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

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

3. .......................................................................................................................................................
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Za da nie 24. (3 pkt)
Na pod sta wie ma te ria łu źró dło we go oraz wła snej
wie dzy wy ko naj po le ce nia. 

W la tach 2005–2006 w Pol sce moż na by ło za ob ser -
wo wać dy na micz ny roz wój rol nic twa eko lo gicz ne -
go. Licz ba go spo darstw eko lo gicz nych wzro sła
z 3760 na ko niec 2004 ro ku do 7182 w 2005 ro ku,
zaś pod ko niec ro ku 2006 wy nio sła 9187. Po -
wierzch nia użyt ków rol nych, na któ rych pro wa dzo -
no pro duk cję me to da mi eko lo gicz ny mi, zwięk szy ła
się z 82 730 ha w ro ku 2004 do 166 299,7 ha w 2005
ro ku i 228 009,15 ha w 2006. 

a) Określ udział trzech wo je wództw z naj więk szą
licz bą go spo darstw eko lo gicz nych w ogól nej licz -
bie ta kich go spo darstw w Pol sce w 2006 ro ku. Po -
daj na zwy tych wo je wództw.

Udział: ……%

Wo je wódz twa: 

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

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

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

b) Ob licz śred nią wiel kość go spo dar stwa eko lo gicz ne go w 2004 i 2006 ro ku. Sfor mu łuj wnio sek.

2004 rok .................

2006 rok ..................

Wnio sek: ..........................................................................................................................................

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

c) Po daj dwie przy czy ny dy na micz ne go roz wo ju go spo darstw eko lo gicz nych w Pol sce.

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

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

Za da nie 25. (2 pkt)
Pły niesz z por tu w Jał cie na pół wy spie Krym do Li zbo ny. Wpisz nu me ry od po wia da ją ce na zwom mi ja -
nych ko lej no mórz i cie śnin.

1. Mo rze Czar ne, 2. mo rze Mar ma ra, 3. Mo rze Egej skie, 4. cie śni na Bos for,
5. cie śni na Dar da ne le, 6. cie śni na Gi bral tar 

678

256

481

46 116 892

264

218

173

222

586

1028

1072

1363
1164

628

0 100 km

Liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce
w 2006 roku

Na pod sta wie: Ra port o sta nie rol nic twa eko lo gicz ne go
w Pol sce w la tach 2004–2006, GIJHARS, War sza wa 2007.

................ ........ ........ ........ ........
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Za da nie 26. (1 pkt)
Do po da nych opi sów przy po rząd kuj spo śród po niż szych od po wied ni okręg prze my sło wy.

Wi twa ter srand, Mi nas Ge ra is, Ural ski, Da mo dar

A. Okręg po ło żo ny w oko li cy del ty Gan ge su, bo ga ty w za so by mię dzy in ny mi wę gla ka mien ne go, rud
że la za, le żą cy w dy na micz nie roz wi ja ją cym się i lud nym kra ju. 

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

B. Naj więk sze mia sta te go okrę gu to Ufa, Orsk, Ma gni to gorsk. Okręg zlo ka li zo wa ny jest w ob sza rze
gór skim, bo ga ty w za so by mię dzy in ny mi ro py naf to wej, ru dy że la za. Do mi nu je tam prze mysł opar ty
na prze twór stwie su row ców. 

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

C. Je den z naj bo gat szych w su row ce okręg na świe cie (zło to, uran, wę giel ka mien ny, dia men ty, ru dy że -
la za, chrom), zlo ka li zo wa ny w naj bo gat szym pań stwie bied ne go kon ty nen tu.

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

Za da nie 27. (2 pkt)
W lip cu 2008 ro ku na Li ście Świa to we go Dzie dzic twa UNESCO by ło uję tych 878 obiek tów.
Na ma pie świa ta ciemniejszym kolorem za zna czo no 6 państw. Wpisz na mapie w od po wied nich miej -
scach nu mer obiek tu na le żą ce go do Świa to we go Dzie dzic twa UNESCO.

1. Akro pol, 2. Kreml, 3. Ma chu Pic chu, 4. Tadż Ma hal, 5. Sto ne hen ge, 6. Wiel ka Ra fa Ko ra lo wa
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Za da nie 28. (2 pkt)
Ma pa przed sta wia po dział na stre fy cza so we świa ta. 

a) Wy mień czte ry pań stwa le żą ce w co naj mniej trzech stre fach cza so wych.

1. ......................................................................        2. ......................................................................

3. ......................................................................        4. ......................................................................

b) Na pisz, ile stref cza so wych wy stę pu je w Ro sji. 

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

Za da nie 29. (2 pkt)
Wy ko naj po le ce nie na pod sta wie ma py z za da nia 30, po niż sze go tek stu oraz wła snej wie dzy.

Ofi cjal nie No wy Rok ja ko pierw si wi ta ją miesz kań cy wysp Ki ri ba ti po ło żo nych w cen tral nej czę ści Oce anu
Spo koj ne go. Gdy by nie po li ty ka, syl we stro wa noc roz po czy na ła by się naj pierw w No wej Ze lan dii. Trwa ją cy
od daw na spór o to, gdzie naj wcze śniej bu dzi się dzień, jak za wsze wzma ga się pod ko niec grud nia. Trud no
się dzi wić – cho dzi o set ki ty się cy do la rów, któ re wy da ją tu ry ści, by mieć po czu cie, że No wy Rok wi ta ją ja ko
pierw si na świe cie. 

Wy spa Ba ker – za mor skie te ry to rium USA – tam No wy Rok za wi ta ja ko ostat ni. Je go na dej ście świę to -
wać bę dą jed nak tyl ko... dzi kie zwie rzę ta, pta ki mor skie i ry by, bo wiem wy spa ta, le żą ca w po ło wie dro gi
z Ha wa jów do Au stra lii, nie jest za miesz ka na przez czło wie ka.

Na pod sta wie: www.wia do mo sci 24.pl

Na zwij i wy ja śnij przy czy ny przed sta wio ne go w tek ście zja wi ska.

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................
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Za da nie 30. (2 pkt)
Ma pa przed sta wia kil ka naj więk szych por tów Eu ro py. 

Pod pisz na ma pie wy mie nio ne por ty.

Rotterdam, Hamburg, Londyn, Oslo, Petersburg

Za da nie 31. (1 pkt)
Spo śród po da nych or ga ni za cji mię dzy na ro do wych pod kreśl czte ry, do któ rych na le ży Pol ska.

NAFTA, ONZ, APEC, OECD, WTO, ASEAN, NATO, WNP

1 2 3

4 5

20° 0° 20°

0° 20°

40°

60°

40°
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)






