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Miejsce
na naklejk´
z kodem

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
GEOGRAFIA
POZIOM PODSTAWOWY

LISTOPAD
ROK 2009

Czas pracy 120 minut
Instrukcja dla zdajàcego
1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron (zadania 1–29) oraz barwnà map´. Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy
ka˝dym zadaniu.
3. Pisz czytelnie. U˝ywaj tylko d∏ugopisu/pióra z czarnym tuszem/atramentem.
4. Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy wyraênie przekreÊl.
5. Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.
6. Podczas egzaminu mo˝esz korzystaç z linijki.

˚yczymy powodzenia!

Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie 50 punktów.

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

PESEL ZDAJÑCEGO

KOD
ZDAJÑCEGO

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ
przez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.
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Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”

Do rozwiàzania zadaƒ od 1 do 9 wykorzystaj barwnà map´ Beskidu ˚ywieckiego oraz w∏asnà
wiedz´.

Zadanie 1. (2 pkt)
Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych obiektów.
Opis obiektu

Nazwa obiektu

A

Obiekt turystyczno-krajoznawczy na po∏udniowym
stoku góry Mokry Kobuz (pole C5).

B

Szczyt o wysokoÊci 789 m n.p.m. le˝àcy na pó∏nocny
zachód od Zawoi (pole E2).

C

Szczyt, na który wje˝d˝a si´ wyciàgiem krzese∏kowym
z miejscowoÊci Policzne (pole DE4).

D

Potok p∏ynàcy na pó∏noc od wsi Mo˝na (pole BC3)
wpadajàcy do We∏czówki.

Zadanie 2. (1 pkt)
Podaj nazwy metod kartograficznych, których u˝yto na za∏àczonej mapie, aby przedstawiç
podane obiekty.
A. ska∏y, jaskinie, pomniki przyrody – ........................................................................................
B. lasy, kosodrzewina – .............................................................................................................

Zadanie 3. (1 pkt)
Podany schemat przedstawia pi´tra roÊlinne w okolicach Babiej Góry.
Wymieƒ nazwy trzech pi´ter roÊlinnych, które mo˝na napotkaç podczas w´drówki z Babiej Góry (pole D7) do
miejscowoÊci Wilczna (pole D4).

m n.p.m.
2700
2300
1900

Babia Góra
1725

1500

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

1100

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

700

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

hale
kosodrzewina
regiel górny
regiel dolny
pogórze

300

Zadanie 4. (1 pkt)
Wymieƒ dwie formy ochrony przyrody wyst´pujàce w Beskidzie ˚ywieckim.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)
Odszukaj na mapie Orawski Du˝y Stawek (pole D7) i zapisz wysokoÊç nad poziomem morza, na
której jest on po∏o˝ony.
................................................................................................................................................
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Zadanie 6. (2 pkt)
Odcinek czarnego szlaku prowadzàcy od schroniska PTTK Markowe Szczawiny (pole C6) do przystanku autobusowego Podryzowane (pole D4) na mapie ma d∏ugoÊç 10 cm.
Oblicz odleg∏oÊç rzeczywistà dzielàcà omawiane punkty. Przy obliczeniach nie uwzgl´dniaj
spadku terenu.
Obliczenia:

Odpowiedê: .............................................................................................................................

Zadanie 7. (2 pkt)
Wymieƒ po dwa walory turystyczne o charakterze przyrodniczym i antropogenicznym, dzi´ki
którym We∏cza (pole C2, 3) mo˝e pretendowaç do miana miejscowoÊci turystycznej.
Walory o charakterze przyrodniczym:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Walory o charakterze antropogenicznym:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

Zadanie 8. (2 pkt)
Na podstawie wspó∏rz´dnych geograficznych miejscowoÊci Zawoja ({ = 49°40’N, m = 19°30’E)
oblicz wysokoÊç S∏oƒca nad horyzontem tej miejscowoÊci w po∏udnie pierwszego dnia lata oraz
zimy.
Obliczenia:

WysokoÊç S∏oƒca 22 VI: ...........................................................................................................
WysokoÊç S∏oƒca 22 XII: ..........................................................................................................
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Zadanie 9. (2 pkt)
Wiedzàc, ˝e w miejscowoÊci Zawoja Centrum (pole E2) le˝àcej na wysokoÊci 530 m n.p.m. powietrze normalne ma temperatur´ +4°C, a ciÊnienie wynosi 1005 hPa, oblicz wartoÊç temperatury,
którà odnotuje si´ na Diablaku (pole D7) – 1725 m n.p.m.
Obliczenia:

Temperatura: ............................................................................................................................

Zadanie 10. (2 pkt)
Na podanym schemacie umieÊç w odpowiednich miejscach wymienione elementy rzeêby wysokogórskiej.
prze∏´cz, szczyt, ˝leb, graƒ, sto˝ek piargowy

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

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

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

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

Zadanie 11. (1 pkt)
SpoÊród wymienionych nazw gleb podkreÊl trzy nazwy gleb astrefowych.
r´dzina, bielica, gleba p∏owa, lateryt, gleba cynamonowa, gleba kasztanowa, mada, gleba brunatna,
gleba górska, czarnoziem, gleba bagienna, gleba wulkaniczna
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Zadanie 12. (2 pkt)
Podana mapa przedstawia Êrednie roczne wielkoÊci opadów w Polsce.
Wska˝ obszary w Polsce o najmniejszej (poni˝ej 550 mm) oraz najwi´kszej sumie opadów (powy˝ej 800 mm). Nast´pnie uzasadnij
wyst´powanie tych obszarów.

Gdaƒsk
Olsztyn

Szczecin
Gorzów Wlkp.

Bydgoszcz
oruƒ
Toruƒ

Bia∏ystok

Poznaƒ
oznaƒ
Zielona Góra

Obszar o najmniejszej sumie opadów:

Warszawa
arszawa

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

¸ódê

Uzasadnienie:

Lublin
blin

roc∏aw
Wroc∏aw

atowice
Katowice

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

Kielce

Opole

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

0

Kraków

Rzeszów

100 km

Obszar o najwi´kszej sumie opadów:
550 600

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

650

700

800

900 1000 1100 mm

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

Zadanie 13. (2 pkt)
Schematy przedstawiajà wybrane typy lodowców górskich.
Dopasuj podane nazwy do typu lodowca.
I

II

III

IV

A. piedmontowy (podgórski, przedgórski)

D. pirenejski (cyrkowy, karowy)

B. fieldowy (norweski)

E. alpejski (prosty)

C. himalajski (dendrytyczny)

I

II

III

IV
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Zadanie 14. (2 pkt)
Uzupe∏nij tekst dotyczàcy ludnoÊci Êwiata.
Zambos to krzy˝ówka rasy ….................................….. z rasà .................................................. .
Hindusi sà zaliczani do rasy ..................................................................................................... .
Najbielszà skór´ majà Innunici (Eskimosi), którzy sà jednak zaliczani do rasy .............................. .
Za najstarszà z ras uwa˝a si´ ras´ ............................................................................................. .

Zadanie 15. (2 pkt)
Rysunki przedstawiajà formy plutoniczne.
Przyporzàdkuj podanym nazwom form plutonicznych odpowiednie rysunki. Wpisz w puste miejsca w∏aÊciwe nazwy.
batolit, lakolit, dajka, lopolit, fakolit
A

B

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

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

C

D

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

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

Zadanie 16. (2 pkt)
Rysunki przedstawiajà dwa typy êróde∏.
Przy ka˝dym rysunku wpisz nazw´ przedstawionego na nim êród∏a. Wymieƒ dwie cechy êród∏a
tego typu.

...................................................................................................................
êród∏o

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

...................................................................................................................
êród∏o

1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
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Zadanie 17. (2 pkt)
Wykres przedstawia rozk∏ad g´stoÊci zaludnienia
w miastach na wybranych etapach urbanizacji.
Podaj nazwy etapów urbanizacji, dla których
charakterystyczne sà linie A i B. Podaj tak˝e
nazw´ etapu urbanizacji charakteryzujàcego si´
ponownym nap∏ywem ludnoÊci do miasta, na
przyk∏ad w wyniku jego przebudowy.

B
A

obszar
peryferyjny

centrum
miasta

obszar
peryferyjny

Linia A – .................................................................................................................................
Linia B – .................................................................................................................................
Nazwa etapu urbanizacji – ......................................................................................................

Zadanie 18. (2 pkt)
Wed∏ug najnowszych prognoz dla Polski w 2050 roku na 1000 osób w wieku produkcyjnym b´dzie
przypada∏o 650–697 osób w wieku poprodukcyjnym (obecnie jest to 250 osób).
Wymieƒ po dwie konsekwencje spo∏eczne i ekonomiczne tak znacznego wzrostu liczby ludnoÊci
w wieku poprodukcyjnym.
Konsekwencje spo∏eczne:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Konsekwencje ekonomiczne:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

Zadanie 19. (2 pkt)
Na Êwiecie od wielu lat podejmuje si´ dzia∏ania, które majà doprowadziç do zwi´kszenia produkcji
˝ywnoÊci w krajach dotkni´tych jej niedoborem.
Przedstaw dwa rozwiàzania, które mogà doprowadziç do realizacji tego celu.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

Zadanie 20. (2 pkt)
Uzupe∏nij podane opisy roÊlin uprawnych, wpisujàc w puste miejsca odpowiednie nazwy.
A. Jedno z najstarszych zbó˝ Êwiata – niezb´dne do produkcji piwa. Jest sk∏adnikiem zdrowej ˝ywnoÊci, lecz do produkcji pieczywa jego przydatnoÊç jest niska. .....................................................
B. Nasiona tej roÊliny oleistej wydobywane z ziemi sà bogate w t∏uszcze i bia∏ka. Nasiona spo˝ywane
sà w formie pra˝onej, ale najcz´Êciej po przetworzeniu na mas∏o. ..............................................
C. Jest to roÊlina cukrodajna o du˝ych wymaganiach glebowych. RoÊnie w strefie umiarkowanej.
...........................................................................................................................................
D. Jest to roÊlina w∏óknista strefy umiarkowanej. .........................................................................
E. Ta u˝ywka stanowi podstaw´ produkcji czekolady. ..................................................................
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Zadanie 21. (2 pkt)
Do ka˝dego z wymienionych czynników dopisz nazw´ zwierz´cia, którego chów jest przez dany
czynnik ograniczony.
A. judaizm ........................................................................
B. choroba BSE .................................................................
C. mucha tse-tse ................................................................
D. islam ............................................................................
E. wirus H5N1 ..................................................................

Zadanie 22. (2 pkt)
WyjaÊnij krótko podane poj´cia zwiàzane ze wspó∏czesnymi przemianami w gospodarce na przyk∏ad polskiej.
Restrukturyzacja – ....................................................................................................................
................................................................................................................................................
Reprywatyzacja – .....................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 23. (1 pkt)
Przedstaw dwie przyczyny, które mimo korzystnych warunków przyrodniczych, oczywistych zysków ekonomicznych i ekologicznych oraz sugestii ze strony Unii Europejskiej sprawiajà, ˝e energetyka wiatrowa wcià˝ napotyka w Polsce na du˝e problemy.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

Zadanie 24. (2 pkt)
Dopisz po dwa przyk∏ady bran˝ przemys∏u, które odpowiadajà wymienionym cechom.
A. przemys∏ wodoch∏onny – ......................................................................................................
B. przemys∏ pracoch∏onny – .......................................................................................................
C. przemys∏ energoch∏onny – .....................................................................................................

Zadanie 25. (1 pkt)
W 1990 roku d∏ugoÊç linii kolejowych w Polsce wynosi∏a ponad 26 tys. km, w 1996 roku zmniejszy∏a
si´ do 23,4 tys. km, a w 2007 roku liczy∏a zaledwie 20,1 tys. km.
Wymieƒ trzy przyczyny zmniejszania si´ d∏ugoÊci linii kolejowych w Polsce.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
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Zadanie 26. (2 pkt)
W ka˝dym zestawie podkreÊl jeden element niespe∏niajàcy kryterium przyporzàdkowania.
A. Liberia, Cypr, Panama, Norwegia, Bahama
B. w´giel, ropa, boksyty, samochody, ruda ˝elaza
C. Kiloƒski, La Manche, Panamski, Sueski, Koryncki
D. kontenerowiec, wycieczkowiec, tankowiec, masowiec, gazowiec
E. Gdaƒsk, Gdynia, Sopot, Szczecin, ÂwinoujÊcie

Zadanie 27. (2 pkt)
Ka˝de dzia∏anie cz∏owieka powoduje zmiany w Êrodowisku.
Wymieƒ po dwa przyk∏ady zmian antropogenicznych w podanych pow∏okach Ziemi.
Hydrosfera:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Pedosfera:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

Zadanie 28. (1 pkt)
PodkreÊl skróty nazw tych organizacji mi´dzynarodowych, do których Polska nie nale˝y.
OECD, UE, NAFTA, ONZ, OPEC, NATO, WTO, MERCOSUR

Zadanie 29. (2 pkt)
Na podstawie tekstu i w∏asnych wiadomoÊci wykonaj polecenia.
Celem jej dzia∏alnoÊci jest stworzenie niepodleg∏ego paƒstwa w górzystym regionie jednego z du˝ych
europejskich paƒstw. G∏ównà metodà walki sà akty terrorystyczne wymierzone we w∏adze paƒstwowe.
Dotychczas zgin´∏o z jej ràk ponad 1800 osób. Po Êmierci genera∏a Franco ten region odzyska∏ wprawdzie autonomi´, jednak nie wp∏yn´∏o to na zmniejszenie liczby zamachów, ∏àcznie z zabiciem premiera Carrero Blanco. LudnoÊç tego kraju u˝ywa odr´bnego j´zyka, nale˝àcego do grupy j´zyków
romaƒskich.
A. Podaj powszechnie znany skrót nazwy organizacji terrorystycznej, której dotyczy tekst.
................................................................................................................................................
B. Podaj nazw´ kraju, w którym dzia∏a wspomniana organizacja terrorystyczna.
................................................................................................................................................
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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