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ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY  

Z OPERONEM 

GEOGRAFIA  

POZIOM ROZSZERZONY  

Czas pracy: 180 minut  

Instrukcja dla zdającego  

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron (zadania 1.–29.) 

oraz barwny materiał źródłowy (strony I–II). Ewentualny brak zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.  

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym 

zadaniu.  

3. Pisz czytelnie. Używaj tylko długopisu/pióra z czarnym 

tuszem/atramentem.  

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.  

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.  

6. Podczas egzaminu możesz korzystać z linijki, lupy i kalkulatora.  

Życzymy powodzenia!  

MARZEC  
2020  

Za rozwiązanie 

wszystkich zadań 

można otrzymać 

łącznie 60 punktów.  

  

Zadanie 1. (0–1)  
Porównaj dwa elementy środowiska antropogenicznego w polach F7 i I4.  

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

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

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

..............................................................................................................................................................  
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Zadanie 2. (0–2)  
Oblicz kąt padania promieni słonecznych w południe w dniu przesilenia zimowego i w dniu 

przesilenia letniego we współczesnym zamku (zamku w budowie) zaznaczonym w polu E3 na 

mapie. Zapisz obliczenia  

 

Odpowiedź: Kąt padania promieni słonecznych w południe 22 XII wynosi .......................  

22 VI  

Odpowiedź: Kąt padania promieni słonecznych w południe 22 VI wynosi .......................  

Zadanie 3. (0–1)  
W którym miejscu dzień 22 XII jest dłuższy – w nowym zamku (E3) czy na stacji Sławki (G8)? 

Odpowiedź uzasadnij.  

Dzień jest dłuższy  ..............................................................................................................................  

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

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

.  

Zadanie 4. (0–1)  
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.  

Jeziora w polu C6 to jeziora  

A. polodowcowe cyrkowe.  C. polodowcowe rynnowe.  

  

22     
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B. polodowcowe morenowe.  D. polodowcowe oczka wodne.  

Zadanie 5. (0–1)  
Oblicz, ile czasu zajmie turyście przejście pieszo czerwonym szlakiem turystycznym z hotelu w 

Brodnicy Dolnej (B8) do hotelu Sobótka w Ręboszewie (D6). Przyjmij, że turysta porusza się z 

prędkością 4 km/h, a odległość zmierz w linii prostej. Zapisz obliczenia.  

 
Miejsce na obliczenia  
Odpowiedź:  ........................................................................................................................................  

Zadanie 6. (0–1)  
Napisz, których obiektów przedstawionych na mapie dotyczą opisy podane w tabeli.  

Lp.  Opis obiektu  Obiekt  

1.  Obiekt hydrotechniczny na rzece łączącej jezioro Wielkie Brodno z 

Jeziorem Ostrzyckim.  
  

2.  Obiekt małej architektury sakralnej w odległości ok. 1 km na NW 

od zabytkowego kościoła w Goręczynie (F8).  
  

3.  Obiekt rekreacyjny na przesmyku między Jeziorem Białym a 

jeziorem Kłodno.  
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4.  Obiekt antropogeniczny w odległości ok. 300 m na SE od nowego 

zamku (E3).  
  

Zadanie 7. (0–2)  
Wymień trzy cechy jeziora Wielkie Brodno lub jego brzegów.  

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

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

3.   

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

Zadanie 8. (0–2)  
W której z miejscowości turysta wypocznie bardziej aktywnie – w miejscowości Garcz (C3) 

czy Kosy (F4)? Odpowiedź uzasadnij, podając dwa argumenty.  

Miejscowość:  ......................................................................................................................................  

Argumenty:  

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

.  

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

Zadanie 9. (0–1)  
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedzi spośród 1.–3. oraz spośród A–C. Największe 

powierzchniowo jeziora na mapie mają genezę  

1.  krasową  

i są one  

A.  płytkie i podłużne.  

2.  polodowcową cyrkową  B.  głębokie i okrągłe.  

3.  polodowcową rynnową  C.  głębokie i podłużne.  

Zadanie 10.  

Dopisz fazę Księżyca, jaką przedstawiono na rycinach 1. i 2. Odpowiedź wybierz z podanych.  

A. nów C. pełnia  

B. pierwsza kwadra  D. trzecia (ostatnia) kwadra  

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

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

Zadanie 10.2. (0–1)  

Uzupełnij ilustrację. W pustych kołach dopisz odpowiednio literę P – przypływ, O – odpływ.  
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Zadanie 10.3. (0–1)  
Wykreśl w zdaniach niepasujące wyrazy tak, aby zdania były prawdziwe.  

Na rycinie 1. przedstawiono pływy kwadraturowe/syzygijne. Amplituda między przypływami a 

odpływami jest w tym dniu największa/najmniejsza. Dzieje się tak dlatego, że siły grawitacyjne  

Słońca nakładają się/znoszą się z siłą przyciągania Księżyca. W momencie przypływu/odpływu w płytkich 

zatokach i portach żegluga jest utrudniona.  

Zadanie 11. (0–1)  
W Polsce obowiązuje czas letni albo zimowy. Zmiana czasu polega na przesunięciu wskazówek zegara o 

godzinę.  

Dopisz do podanego czasu południk, którego czas w danym okresie stosujemy. Odpowiedź wybierz 

spośród podanych.  

A. 0°  B. 15°E  C. 30°E  D. 45°E 1. czas letni ............................  2. 

czas zimowy ............................  

Zadanie 12.  

Zadanie 12.1. (0–2)  
Do oznaczonych na mapie stacji meteorologicznych (1–5) dobierz główny czynnik wpływający na 

wielkość opadów (A–D).  

A. zimny prąd morski  

B. ciepły prąd morski  

C. cyrkulacja w komórce Hadleya  

D. położenie w cieniu opadowym  

1. .............  2. .............  3. .............  4. .............  5. .............  
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Zadanie 12.2. (0–1)  
Uzasadnij, od czego zależą wysokości opadów notowane na obszarze Antarktydy.  

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

 

Zadanie 13.1. (0–1)  
Uzupełnij na rycinie oznaczenia: N – niż, W – wyż. Zaznacz strefę formowania się chmur i 

opadów orograficznych – O.  

Zadanie 13.2. (0–2)  
Przyjmij, że punkt rosy znajduje się na wysokości 1000 m n.p.m. Oblicz i zapisz temperaturę 

po stronie dowietrznej i zawietrznej na podanych wysokościach. Wykorzystaj temperaturę 

podaną u podnóża jednego ze stoków. Zapisz wniosek dotyczący zmian temperatury po 

przejściu mas powietrza przez barierę górską.  

Wysokość nad poziomem morza  
Temperatura powietrza  

Wniosek:  .............................................................................................................................................  

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

Zadanie 13.3. (0–1)  
Podaj dwie cechy wiatru zwanego fenem (halnym) i wyjaśnij, w jaki sposób wpływają one na grubość 

warstwy pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach.  

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

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

Wyjaśnienie:  

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

Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy oraz mapy przedstawiającej rozkład rocznych sum  

opadów na kuli ziemskiej (strona II barwnego materiału źródłowego).   



Geografia. Poziom rozszerzony  
Próbna Matura z OPERONEM  

8  

Zadanie 14.  

Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy oraz schematu przedstawiającego sytuację termiczną w 

rejonie Pacyfiku podczas normalnej cyrkulacji i wystąpienia El Niño (strona II barwnego materiału 

źródłowego).  

Zadanie 14.1. (0–2)  
Wykreśl w zdaniach niepasujące wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe.  

a) W normalnej cyrkulacji zjawisko upwellingu występuje u wybrzeży Ameryki Pd./Azji Pd.-Wsch.  

b) Przy zjawisku El Niño opady występują u wybrzeży Ameryki Pd./Azji Pd.-Wsch.  

c) Wielkość opadów monsunowych nad kontynentem Azji Pd.-Wsch. przy zjawisku El Niño ulega 

zwiększeniu/zmniejszeniu.  

d) Siła pasatów przy zjawisku El Niño ulega zwiększeniu/zmniejszeniu.  

e) Siła wiatrów zachodnich przy zjawisku El Niño ulega zwiększeniu/zmniejszeniu.  

  strona dowietrzna  strona zawietrzna   

2000 m  
    

1800 m  
    

1600 m  
    

1400 m  
    

1200 m  
    

1000 m  
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Zadanie 14.2. (0–2)  
W jaki sposób zjawisko El Niño wpływa na rybołówstwo takich krajów jak Peru i Chile? Dopasuj 

odpowiedzi wybrane z poniższych.  

A. powoduje zmniejszenie  

B. powoduje zwiększenie  

1. upwelling ..............  

2. plankton ..............  

3. zasoby ryb ..............  

4. wielkość połowów ..............  

5. zatrudnienie ..............  

 

Zadanie 15.1. (0–1)  
Wymień trzy cechy misy jeziora Grzywinek.  

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

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

3.   

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

Zadanie 15.2. (0–1)  
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.  

Jezioro Grzywinek ze względu na genezę to  
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A. oczko polodowcowe. C. jezioro polodowcowe morenowe.  

B. jezioro polodowcowe rynnowe.  D. jezioro deltowe.  

 

Zadanie 16.1. (0–1)  
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedzi spośród 1.–3. oraz spośród A–C.  
Przedstawiona na fotografii skamieniałość to  

1.  trylobit  

żyjący w okresie  

A.  jury.  

2.  amonit  B.  kambru.  

3.  belemnit  C.  holocenu.  

Zadanie 16.2. (0–1)  
Skała, w której powstała dana skamieniałość, burzliwie reaguje, kiedy działamy na nią związkiem 

HCl. Zakreśl trzy poprawne określenia dotyczące tej skały.  

A. zawiera węglan wapnia  

B. zawiera krzemionkę  

C. jest skałą magmową  

D. jest skałą osadową  

E. to granit  

F. to wapień  

Zadanie 17. (0–2)  
Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy i przekroju geologicznego.  

 

Zadanie 16.   
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Ułóż kolejność wydarzeń geologicznych widocznych na przedstawionym przekroju geologicznym.  

A. rozkład obumarłych szczątków roślinnych i powstanie surowca energetycznego  

B. pozostawienie materiałów akumulacji lodowcowej  

C. osadzanie skał luźnych o frakcji między 0,1–2 mm w środowisku płytkiego morza  

D. działalność wulkaniczna – powstanie pokryw lawowych  

E. powstanie osadów głębokomorskich  

F. ruchy górotwórcze – fałdowania  

G. klimat gorący i suchy, wytrącanie osadów z roztworu wodnego  

H. działalność eoliczna.  

 
   F   

 

Zadanie 18.1. (0–1)  
Zaznacz poprawne zakończenie zdań.  

a) Proces akumulacji przeważa na brzegu oznaczonym literą A/B.  

b) Proces erozji przeważa na brzegu oznaczonym literą A/B.  

c) Brzeg wysoki utworzył się po stronie oznaczonej literą A/B.  

d) Brzeg niski utworzył się po stronie oznaczonej literą A/B.  

Zadanie 18.2. (0–1)  
Spośród podanych elementów ukazujących formy rzeźby wybierz i podkreśl te, które są 

charakterystyczne dla przedstawionego na rycinie odcinka biegu rzeki.  

dolina V-kształtna, delta, meander, kocioł eworsyjny, estuarium, starorzecze, otoczak  

Zadanie 18.3. (0–1)  
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedzi spośród 1.–3. oraz spośród A–C. Na rycinie 

przedstawiono  
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1.  górny  

odcinek rzeki, dla którego charakterystyczny 

jest proces erozji  

A.  dennej.  

2.  środkowy  B.  bocznej.  

3.  dolny  C.  źródliskowej.  

Zadanie 19. (0–2)  
Podaj dwie różnice między basenem oceanicznym a szelfem kontynentalnym.  

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

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

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

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

Zadanie 20. (0–1)  
Pierwsze cywilizacje ludzkie rozwijały się na terenach z żyznymi typami gleb. Zaznacz typ 

żyznej gleby (a–d) oraz obszar, na którym ona występuje (1.–4.), a także cywilizację, która tam 

się rozwinęła (A–D).  

Gleby  Obszar  Cywilizacja  

a) ferralitowe  1. Eufrat i Tygrys  A. inkaska  

b) czarnoziemy  2. Ob z Irtyszem  B. indyjska  

c) brunatne  3. Kotlina Konga  C. mezopotamska  

d) mady  4. Nizina Nadkaspijska  D. chińska  

Zadanie 21.  

Poniżej zamieszczono tekst na temat współczesnego rozwoju miast.  

Katalizatorów rozwoju i dobrobytu ekonomiści upatrują […] w miastach. Wraz ze zwiększaniem się 

dochodów rośnie tam konsumpcja. Oczywistą konsekwencją tego procesu jest zanieczyszczenie 

środowiska. Jeżeli za najwyższą wartość uznamy przyrodę, miasta będą dla nas wyłącznie ośrodkami 

kumulującymi szkody środowiskowe. Chyba że zdamy sobie sprawę, że alternatywą jest rozszerzanie 

szkodliwego pola działania współczesnego człowieka na tereny dotąd wolne od cywilizacji. […]  
Dzięki istnieniu miast połowa ludzkości może zamieszkiwać na 4 proc. potencjalnych ziem uprawnych, 

pozostawiając całą resztę rolnictwu i dzikiej przyrodzie.  
W rozliczeniu na osobę ludzie z miast okazują się bardziej ekologiczni niż mieszkańcy wsi, twierdzi David 

Owen w książce Green Metropolis. Miejskie drogi, kanalizacja i sieci elektryczne są krótsze, a zatem 

wykorzystują mniej zasobów. Mieszkania zużywają mniej energii na ogrzanie, schłodzenie i oświetlenie 

niż domy jednorodzinne. A co najważniejsze, ludzie w zatłoczonych miastach rzadziej podróżują 

samochodami. W Nowym Jorku zużycie energii i emisja CO2 per capita są znacznie niższe niż średnia dla 

USA.  
Miasta w krajach rozwijających się są jeszcze gęściej zaludnione i wykorzystują jeszcze mniej zasobów. 

Wynika to przede wszystkich z faktu, że biedni ludzie nie konsumują wielu dóbr. A ponadto w biednych 

miastach często brakuje kanalizacji i czystej wody, a wywóz śmieci zwykle szwankuje. Taka sytuacja 
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dotyczy niemal miliarda mieszkańców miast. Według prognoz ONZ to takie miasta wchłoną większość 

przyrostu populacji, jaki wystąpi od teraz do 2050 r., szacowanego na 2 mld osób.  
Źródło: http://www.national-geographic.pl/national-geographic/ludzie/rozwoj-gigantycznych-metropolii?page=2#articlecontent  

Zadanie 21.1. (0–1)  
Podaj po jednym argumencie uzasadniającym mniejszy wpływ na środowisko przyrodnicze 

mieszkańców miast w porównaniu z mieszkańcami stref podmiejskich czy wsi. Porównania 

dokonaj per capita (na osobę).  

Transport 

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

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

Zamieszkiwany obszar  

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

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

Zadanie 21.2. (0–1)  
Wykaż, że wielkość konsumpcji jest podstawową przyczyną wpływającą na zróżnicowanie 

wpływu człowieka na środowisko. Odnieś się do mieszkańców miast w państwach biednych i 

bogatych.  

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

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

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

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

Zadanie 22.  
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Zadanie 22.1. (0–2)  
Podaj trzy tendencje zmian w urodzeniach żywych wśród kobiet od 1980 r.  

1.   

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

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

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

Zadanie 22.2. (0–1)  
Podaj po jednej przyczynie wpływającej na wielkość urodzeń w podanych przedziałach wiekowych.  

Przedział 15–19 lat:  ...........................................................................................................................  

Przedział 40+:  ...................................................................................................................................  

Zadanie 23. (0–1)  
Transformacja demograficzna przebiega w pięciu fazach. Ułóż zjawiska towarzyszące fazom rozwoju 

demograficznego od fazy najwcześniejszej (I) do najpóźniejszej (V).  
A. regres demograficzny  

B. implozja demograficzna  

C. niski przyrost naturalny związany z brakiem dostępu do medycyny D. eksplozja demograficzna  

  

Zadanie 24.  
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Zadanie 24.1. (0–1)  
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F 

– jeśli jest fałszywa.  

Zatrudnienie w rolnictwie, przemyśle i transporcie stale rośnie.  P  F  

Zmiany zatrudnienia w przemyśle wykazują duże zróżnicowanie w zależności od 

poszczególnych sekcji przemysłu.  
P  F  

W przedstawionym okresie dynamika wzrostu zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym 

jest znacznie większa niż w transporcie i gospodarce magazynowej.  
P  F  

Zadanie 24.2. (0–2)  
Podaj trzy przyczyny wpływające na zmianę przeciętnego zatrudnienia w górnictwie i 

wydobywaniu w Polsce w przedstawionym okresie.  

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

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

3.   

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

Zadanie 25.  
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Zadanie 25.1. (0–1)  
Rozpoznaj rośliny przedstawione na mapach. Uzupełnij legendę map i zapisz obok ikon nazwy roślin 

wybrane z poniższych buraki cukrowe, trzcina cukrowa, żyto, bawełna, kukurydza, ryż  

Zadanie 25.2. (0–1)  
Rozpoznaj na podstawie opisu jedną z przedstawionych na mapach roślin.  
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Najwięksi producenci tej rośliny to Brazylia i Indie. Źdźbło tej rośliny może osiągać nawet 6 

metrów. Uprawy koncentrują się w strefie klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych. Do jej 

uprawy są potrzebne wysokie opady. Służy m.in. do produkcji rumów i etanolu.  

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

 

Zadanie 26.1. (0–2)  
Do przedstawionych opisów elementów chronionych w dwóch parkach narodowych dopisz 

nazwę parku oraz cyfrę, którą oznaczono go na mapie.  

A. Park zajmuje rozlewiska ujścia jednej z większych rzek Polski z podmokłymi łąkami, bagnami. 

Ostoja ptactwa wodnego. Wśród roślin występuje grzybień biały, grążel żółty. Różnorodność 

ptactwa wodnego: wodniczka, derkacz, rycyk, bąk, żuraw, gęś gęgawa, łabędź niemy.  

Cyfra na mapie: .......................  

Nazwa parku:  .....................................................................................................................................  

B. Chronione w tym parku są ostańce skalne wyrzeźbione w piaskowcach ułożonych płytowo. 

Znajdują się wśród nich liczne labirynty, głębokie rozpadliny. Rosną tutaj bory świerkowe z 

bukiem. Wśród roślin występują tu: dziewięćsił bezłodygowy, wawrzynek wilczełyko, a wśród 

zwierząt: bocian czarny, trzmielojad, żmija zygzakowata.  

Cyfra na mapie: .......................  

Nazwa parku:  .....................................................................................................................................  
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Zadanie 26.2. (0–1)  
Zaznacz (zakreskuj lub zamaluj) na mapie obszar pasa rzeźby, dla którego charakterystyczne 

są podane niżej elementy. pas obniżeń, zdenudowana rzeźba polodowcowa, rzeki w swoim biegu 

wykorzystują odcinki pradolin  

Rozpoznaj i zapisz typ elektrowni przedstawionej na fotografii.  

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

Zadanie 27.2. (0–1)  
Wyjaśnij, na czym polega specyfika pracy tego typu elektrowni. 

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

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

Zadanie 27.3. (0–1)  
Podaj jedną wadę i jedną zaletę tego typu elektrowni. Wada:  

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

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

Zaleta:  

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

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

Zadanie 27.   

  
Zadanie 27.1. (0 – 1)   
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Zadanie 28.  

  

Zadanie 28.1. (0–1)  
Uzasadnij, czy podział na Bogatą Północ i Biedne Południe jest wciąż aktualny we 

współczesnym świecie.  

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

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

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

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

Zadanie 28.2. (0–1)  
Podaj nazwę kontynentu najsilniej zróżnicowanego pod względem wskaźnika HDI. Uzasadnij 

swój wybór.  

Kontynent:  .........................................................................................................................................  

Uzasadnienie:  

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

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

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

Zadanie 29. (0–2)  
Wymień dwie wady i dwie zalety transportu lotniczego. Wady:  

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

Zalety:  

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

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

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)  
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