Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy.
Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać
w żadnej formie (w tym umieszczać na stronach internetowych szkoły) poza wykorzystaniem jako
ćwiczeniowego/diagnostycznego w szkole.

WPISUJE ZDAJĄCY
KOD

PESEL

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY
Z GEOGRAFII
POZIOM ROZSZERZONY

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 17 stron (zadania 1 – 34)
oraz
barwną
mapę.
Ewentualny
brak
zgłoś
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym
przy każdym zadaniu.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
6. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z linijki,
lupy i kalkulatora.

STYCZEŃ 2012

Czas pracy:
150 minut

Liczba punktów
do uzyskania: 60
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Zadania 1.–8. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy Pogórza Karkonoszy.

Zadanie 1. (1 pkt)
Enklawa Karkonoskiego Parku Narodowego – Góra Chojnik zajmuje powierzchnię
80 ha. Oblicz, jaką powierzchnię zajmuje ta enklawa na załączonej mapie. Wynik podaj
w cm2. Zapisz obliczenia.
Obliczenia

Enklawa – Góra Chojnik zajmuje powierzchnię....................cm2.

Zadanie 2. (1 pkt)
Oblicz i podaj, o której godzinie czasu letniego będzie można obserwować górowanie
Słońca na Przełęczy pod Kopistą (A2). Zapisz obliczenia.
Obliczenia

Górowanie Słońca będzie o godzinie............................................................................................

Zadanie 3. (2 pkt)
Wymień dwa rodzaje turystyki, które można uprawiać w Przesiece. Do każdego
przykładu dopisz obiekt infrastruktury przydatny dla podanego rodzaju turystyki,
znajdujący się w tej miejscowości.
Rodzaj turystyki

Obiekt infrastruktury
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Zadanie 4. (2 pkt)
Na mapie przedstawiono podział administracyjny Polski.

a) Podaj nazwę województwa, na terenie którego znajduje się przedstawiony
na barwnej mapie fragment Pogórza Karkonoszy i wpisz literę A w odpowiednie
miejsce na zamieszczonej powyżej mapie konturowej województw.
Nazwa województwa ...................................................................................................................
b) Wymień nazwy dwóch parków narodowych, znajdujących się na terenie tego
województwa.
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................

Zadanie 5. (1 pkt)
Podkreśl trasę do zamku Chojnik (A lub B), sprawiającą więcej trudności przeciętnemu
piechurowi i podaj uzasadnienie swojego wyboru.
A. Ścieżka Kunegundy, szlakiem zielonym.
B. Trasa od Skalnego Grzyba, szlakiem czerwonym.
Uzasadnienie
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 6. (2 pkt)
Na terenie Pogórza Karkonoszy znajduje się wiele pojedynczych skałek granitowych
o różnych kształtach. Jedną z nich jest Skalny Grzyb, przedstawiony na fotografii.

Źródło: Fotografia ze zbioru własnego, Jeneralczyk – Zielonka H., 2011 r.

a) Podaj nazwę formy terenu przedstawionej na fotografii i nazwij proces
rzeźbotwórczy, który prowadzi do jej powstania.
Nazwa formy ................................................................................................................................
Nazwa procesu rzeźbotwórczego .................................................................................................
b) Podaj główną przyczynę przyrodniczą, decydującą o powstaniu formy terenu
przedstawionej na fotografii.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 7 (2 pkt)
Przesieka znajduje się w okolicy atrakcyjnej turystycznie, bardzo blisko Jeleniej Góry
i uzdrowiska Cieplice. Gdyby w przyszłości powstało tutaj wielkie centrum kongresowe,
nastąpiłyby niewątpliwie zmiany w środowisku geograficznym (przyrodnicze, społeczne
i gospodarcze).
Podaj dwa przykłady zmian w środowisku geograficznym terenu przedstawionego
na mapie, które może wywołać budowa i funkcjonowanie centrum kongresowego. Podaj
ocenę każdej zmiany i jej uzasadnienie.
1. Przewidywana zmiana w środowisku geograficznym
..................................................................................................................................................
Ocena zmiany z uzasadnieniem
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Przewidywana zmiana w środowisku geograficznym
..................................................................................................................................................
Ocena zmiany z uzasadnieniem
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Zadanie 8. (1 pkt)
Turysta idzie zielonym szlakiem z Borowic (D4) do zamku na górze Chojnik (A1).
Spośród podanych poniżej obiektów wybierz mijane po drodze i uporządkuj
je w kolejności od początku trasy, wpisując odpowiednie litery w kratki schematu.
A. Żelazny Mostek
B. Hotel Chojnik
C. Zbójeckie Skały
D. Piekielny Kamień
E. Rzeka Czerwień
F. Waloński Kamień
G. Pieczara Liczyrzepy

Zadanie 9. (2 pkt)
Rozpoznaj rzeki świata na podstawie opisu i wpisz ich nazwy.
A. Rzeka tworzy przełom o nazwie Żelazna Brama; jest nazywana rzeką czterech stolic; przy
ujściu do Morza Czarnego tworzy zabagnioną deltę, na obszarze której znajduje się kilka
rezerwatów m.in. pelikana białego. …………………………………………………………
B. Jednym ze źródeł zasilania rzeki są Wielkie Jeziora Amerykańskie; jej ujście tworzy jedno
z najdłuższych i najpotężniejszych na świecie estuariów; występujące tam pływy morskie
osiągają 5,8 m. ……………………………………………………………………………….
C. Jest najdłuższą rzeką na Półwyspie Indochińskim; częściowo wyznacza granicę między
Laosem a Birmą i Tajlandią; ma swoje źródło w lodowcach Tybetu; uchodzi do Morza
Południowochińskiego tworząc deltę. ……………………………………………………….

Zadanie 10. (1 pkt)
Przyporządkuj i wpisz do tabeli litery (A–F), którymi oznaczono
charakterystyczne dla jezior oligotroficznych oraz jezior eutroficznych.
A. W wodzie jest bardzo dużo tlenu, ale mało składników pokarmowych.
B. Na dnie występuje wyraźna warstwa mułu.
C. Woda jest zielonkawa o specyficznym zapachu.
D. Nie zarastają przy brzegach.
E. Woda jest przezroczysta.
F. Woda zawiera bardzo dużo składników pokarmowych.
Jezioro oligotroficzne

Jezioro eutroficzne

cechy
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Zadanie 11. (2 pkt)
Na rysunkach (1–3) przedstawiono kolejne etapy powstawania atolu koralowego.

Na podstawie: Modzelewska B., Piełowska E., Podstawy Geografii fizycznej i geologii,
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich; Toruń 1996 r.

Wykonaj polecenia na podstawie rysunków i własnej wiedzy.
a) Wyjaśnij, co nazywamy atolem koralowym.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Opisz ruchy izostatyczne na przykładzie powstawania atolu koralowego.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 12. (1 pkt)
Podkreśl trzy cechy odnoszące się do chmur warstwowych (stratus).
A. Rozwijają się poziomo i szybko zasłaniają całe niebo.
B. Zbudowane są zawsze z kryształków lodu.
C. Występują na froncie chłodnym.
D. Dają opad nawalny, często z gradobiciem.
E. Dają opad długotrwały, ale niezbyt intensywny.
F. Występują na froncie ciepłym.

Zadanie 13. (1 pkt)
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, gdy zdanie jest
fałszywe.
Kometa to małe ciało niebieskie, zbudowane z drobnych odłamków skalnych oraz lodu.

………

Jednostka astronomiczna odpowiada średniej odległości Ziemi od Księżyca.

………

Największą planetą Układu Słonecznego jest Uran.

………

Droga Mleczna jest galaktyką eliptyczną.

………
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Zadanie 14. (2 pkt)
Na rysunkach (1–2) przedstawiono proces powstania Morza Czerwonego.
Rys. 1

Rys. 2

Na podstawie: Philip Whitfield, Ziemia Planeta Tajemnicza, Wydawnictwo Penta, Warszawa 1998 r.

Wykonaj polecenia na podstawie rysunków i własnej wiedzy.
a) Opisz genezę (z nawiązaniem do ruchu płyt litosfery) Morza Czerwonego.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Podaj przykład zmiany w środowisku przyrodniczym tego regionu świata, która
prawdopodobnie nastąpi w przyszłości geologicznej.
Przykład zmiany
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Zadanie 15. (1 pkt)
Uporządkuj, korzystając z symboli
przedstawiających proces orogenezy.

literowych

(A–E),

kolejność

A. Wypiętrzenie górotworu.
B. Powstanie geosynkliny w dnie oceanicznym.
C. Fałdowanie osadów pod wpływem nacisku przesuwających się płyt litosfery.
D. Osadzanie się grubych warstw osadów na dnie geosynkliny.
E. Obniżanie się dna geosynkliny pod wpływem narastającego ciężaru osadów.

wydarzeń

8
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Zadanie 16. (3 pkt)
Na mapie przedstawiono ujście rzeki Ren.

Źródło: Plit F., Geografia krajów świata,
WSiP, Warszawa 1994 r.

Wykonaj polecenia na podstawie mapy i własnej wiedzy.
a) Rozpoznaj typ ujścia rzecznego przedstawionego na rysunku i podaj jego nazwę.
Typ ujścia rzecznego.....................................................................................................................
b) Wymień dwa warunki przyrodnicze, sprzyjające powstawaniu ujść takiego typu.
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
c) Spośród podanych rzek wybierz i podkreśl trzy, które mają taki sam typ ujścia
jak rzeka Ren.
A. Wołga
B. Odra
C. Loara
D. Kongo
E. Dunaj
F. Parana
G. Tamiza
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Zadanie 17. (2 pkt)
Na fotografii przedstawiono krajobraz Tatr Wysokich.

Źródło: Fotografia ze zbioru własnego, Jeneralczyk – Zielonka H., 2011 r.

Wykonaj polecenie na podstawie fotografii i własnej wiedzy.
Wymień pięć form polodowcowych występujących w Tatrach Wysokich.
1. ..................................................................... 4. ....................................................................
2. ..................................................................... 5. ....................................................................
3. .....................................................................

Zadanie 18. (3 pkt)
Zadanie wykonaj na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy.
Żyjąca u wybrzeży Kalifornii rybka księżycówka jest przystosowana do rytmu Księżyca
w niezwykły sposób. Od marca do września ta piętnastocentymetrowa rybka płynie
ku brzegowi, by składać ikrę w okresie pełni albo podczas nowiu Księżyca, przy pływie
syzygijnym. Najintensywniej składa ikrę wtedy, gdy skok pływu syzygijnego osiąga swe
maksimum. Podczas przypływu, gdy poziom wody jest najwyższy, ryby dają się wynieść
przez fale na brzeg. Samica wygrzebuje swoim ciałem jamkę głębokości około
5 centymetrów, po czym rybki owijają się wokół siebie i samiec zapładnia ikrę. Następnie
wracają do morza. W dwa tygodnie później, podczas kolejnego pływu syzygijnego,
z okrytych piaskiem jajeczek wylęgają się maleńkie larwy, które fale spłukują do morza.
Źródło: Philip Whitfield, Ziemia Planeta Tajemnicza,
Wydawnictwo Penta, Warszawa 1998 r.

a) Sformułuj wniosek, dotyczący dostosowania rybek księżycówek do cykliczności
zjawisk przyrody nieożywionej.
Wniosek........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) Spośród podanych poniżej wybierz i podkreśl dwie fazy Księżyca, w czasie których
występują pływy o minimalnych amplitudach.
Fazy Księżyca: pełnia, nów, trzecia (ostatnia) kwadra, pierwsza kwadra
c) Podaj inną, niż opisana w tekście źródłowym, konsekwencję przyrodniczą pływów morskich.
Konsekwencja ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Zadanie 19. (2 pkt)
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, gdy zdanie jest
fałszywe.
Wiatry fenowe występują cyklicznie we wszystkich górach świata.

…………...

Bryza morska wieje tylko w dzień.

…………...

Pasaty to wiatry zmienne występujące w strefie międzyzwrotnikowej.

…………...

Wiatr halny jest wilgotny, ciepły i bardzo silny.

…………...

Monsun letni przynosi obfite opady, a monsun zimowy suszę.

…………...

Zadanie 20. (1 pkt)
Uzupełnij, korzystając z symboli literowych (A–F) ciąg przyczynowo-skutkowy,
przedstawiający degradację lasów w Górach Izerskich.
A. Spalanie węgla brunatnego w elektrowniach.
B. Występowanie kwaśnych opadów w Górach Izerskich.
C. Wydobycie węgla brunatnego na terenie Polski, Czech i Niemiec.
D. Przenoszenie spalin przez dominujące w tym regionie wiatry zachodnie.
E. Usychanie lasów na zachodnich stokach Gór Izerskich.
F. Reakcje chemiczne między cząsteczkami wody w atmosferze i gazami pochodzącymi
ze spalin.

Zadanie 21. (2 pkt)
Do każdej ze wskazanych poniżej grup etnicznych dopisz nazwę jednej z trzech
głównych odmian (ras) ludzkich.
A. Hindusi - ..................................................................................................................................
B. Arabowie - ...............................................................................................................................
C. Aborygeni - ..............................................................................................................................
D. Eskimosi - ................................................................................................................................
E. Indianie - ..................................................................................................................................
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Zadanie 22. (3 pkt)
W tabelach zamieszczono dane klimatyczne dla dwóch stacji meteorologicznych A i B,
położonych w Australii, w strefie klimatu zwrotnikowego.
Stacja A
Tabela 1
Miesiące
Średnia
temperatura
[ºC]

I

II

31,6

31,3

Średnia temperatura powietrza
III
IV
V
VI
VII VIII
28,2

23,3

18,5

14,7

13,4

16

IX

X

XI

XII

20,3

24,3

27,9

30,5

Na podstawie: http://pl.meteo365.net/klimat,birdsville,2619.html

Stacja A
Tabela 2
Miesiące
Wielkość
opadów
[mm]

I

II

III

13

35

11

Wielkość opadów atmosferycznych
IV
V
VI
VII VIII
12

15

10

15

6

IX

X

XI

XII

3

14

17

21

Na podstawie: http://pl.meteo365.net/klimat, birdsville,2619.html

Stacja B
Tabela 3
Miesiące
Średnia
temperatura
[ºC]

I

II

24,5

24,4

Średnia temperatura powietrza
III
IV
V
VI
VII VIII
23,6

21,9

19,6

16,8

16,1

16,8

IX

X

XI

XII

18,6

20,5

22,1

23,7

Na podstawie: http://pl.meteo365.net/klimat, brisbane,2632.html

Stacja B
Tabela 4
Miesiące
Wielkość
opadów
[mm]

I

II

97

155

Wielkość opadów atmosferycznych
III
IV
V
VI
VII VIII

IX

X

XI

XII

138

52

83

105

136

145

168

149

119

74

Na podstawie: http://pl.meteo365.net/klimat, brisbane,2632.html

Wykonaj polecenia na podstawie danych zamieszczonych w tabelach i własnej wiedzy.
a) Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza dla stacji A. Zapisz obliczenia.
Obliczenia

Amplituda temperatury powietrza ...................................................................................
b) Zapisz, ile miesięcy trwa okres wegetacyjny w stacji B.
Okres wegetacyjny trwa ...............................................................................................................
c) Rozpoznaj, która stacja ma morską, a która kontynentalną odmianę klimatu.
Stacja A ma odmianę klimatu ......................................................................................................
Stacja B ma odmianę klimatu ......................................................................................................
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Zadanie 23. (2 pkt)
Rozpoznaj po opisie typy genetyczne gleb, występujących w Polsce. Spośród
wymienionych poniżej typów gleb (1–7) wybierz odpowiednie nazwy i wpisz do tabeli.
Do każdej dopisz literę S, jeśli gleba jest strefowa lub literę A, gdy jest astrefowa.
1.bagienna 2.bielicowa 3.brunatna 4.czarna ziemia 5.czarnoziem 6.kasztanowa 7.rędzina
Typ gleby
Wpisz literę
(wpisz cyfrę 1, 2, 3,
S lub A
4, 5, 6, lub7)

Charakterystyka gleby
Powstaje na piaskach i żwirach, bardzo dobrze
przepuszcza wodę, próchnica tworzy się z roślinności
lasów iglastych.
Powstaje na obszarach osuszonych bagien, jest bardzo
żyzna, występuje na dużej powierzchni na Kujawach.
Powstaje na skałach wapiennych, jest żyzna, chociaż
trudna w uprawie ze względu na płytko występujące
duże okruchy skały macierzystej, występuje w pasie
Wyżyn Polskich.
Powstaje głównie na glinach, próchnica tworzy się
z roślinności lasów liściastych, jest średnio żyzna.

Zadanie 24. (2 pkt)
Zadanie wykonaj na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy.
Nasi przodkowie, zanim nauczyli się żyć w jednym miejscu, wędrowali w poszukiwaniu
lepszego życia. Historia zatacza koło, z tą różnicą, że dziś bezdomniejemy głównie na własne
życzenie.(...) 50% ludności Dubaju stanowią osoby oddelegowane do pracy za granicę przez
macierzyste firmy i instytucje.(...) W Nowym Jorku można spotkać ludzi z każdego zakątka
świata. Poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki urodziło się 36% mieszkańców tego
miasta.(...) Po pierwsze, migrujących przybywa. Po drugie, coraz więcej krajów doświadcza
ruchów migracyjnych w tym samym czasie. Po trzecie, imigranci pochodzą z większej liczby
miejsc o różnorodnych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i kulturowych.
Na podstawie: Mielnik J., Ludzie drogi, Focus 8/2009

Podaj trzy przyczyny współczesnych migracji ludności krajów wysoko rozwiniętych.
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................

Zadanie 25. (2 pkt)
W Polsce po 1989 roku przejawy globalizacji są widoczne w każdej dziedzinie życia.
Wszyscy, często nieświadomie, uczestniczymy w tym procesie.
Wymień trzy przykłady (gospodarcze lub społeczne) przejawów globalizacji w Polsce.
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
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Zadanie 26. (2 pkt)
Na wykresie przedstawiono zasoby i wydobycie siarki w Polsce w latach 1989–2009.

Na podstawie: http://old.pgi.gov.pl/surowce_mineralne/siarka.htm

Wykonaj polecenia na podstawie wykresu i własnej wiedzy.
a) Sformułuj ogólny wniosek dotyczący zmian wielkości wydobycia siarki rodzimej
w Polsce w latach 1989–2009.
Wniosek .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b) W Polsce wydobywano siarkę metodą odkrywkową i metodą otworową (obecnie już tylko
otworową). Tereny zamkniętych kopalń siarki są bardzo trudne do rekultywacji.
Podaj dwie negatywne konsekwencje dla środowiska geograficznego wydobywania
siarki metodą odkrywkową lub otworową wskazując, jakiej metody dotyczy każda
z nich.
1. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Zadanie 27. (1 pkt)
Opłacalność wydobycia siarki rodzimej na całym świecie wyraźnie zmalała, ponieważ stosuje
się inny sposób pozyskiwania siarki, tańszy i łatwiejszy.
Podaj inny sposób pozyskiwania siarki dla przemysłu chemicznego niż wydobycie siarki
rodzimej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 28. (2 pkt)
Na wykresie przedstawiono strukturę gatunkową polskich lasów.

Na podstawie: Zieliński K., Odkrywamy świat część 2, Zeszyt ćwiczeń,
WSiP, Warszawa 2003 r.

Oceń, czy przedstawiona powyżej struktura gatunkowa lasów jest korzystna z punktu
widzenia gospodarki leśnej w Polsce. Ocenę uzasadnij, podając dwa argumenty.
Ocena ...........................................................................................................................................
Uzasadnienie
1. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Zadanie 29. (2 pkt)
Od tysięcy lat religie wywierają ogromny wpływ na życie ludzi.
Podaj trzy przykłady wpływu różnych religii na życie lub gospodarkę człowieka
(podaj nazwy religii).
1. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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Zadanie 30. (2 pkt)
Na diagramach przedstawiono strukturę światowych zbiorów pszenicy, kukurydzy i ryżu
w roku 2005.

Na podstawie: Kądziołka J., Kocimowski K., Wołonciej E., Świat w liczbach 2006/2007,
WSiP, Warszawa 2006 r.

Wykonaj polecenie na podstawie diagramów i własnej wiedzy.
Uzupełnij legendę do diagramów, wpisując nazwy państw wybrane spośród podanych
poniżej.
Państwa: Chiny, Indie, Kanada, Polska, Stany Zjednoczone Ameryki.

Zadanie 31. (1 pkt)
Spośród wymienionych poniżej krajów wypisz trzy, które nie należą do Unii Europejskiej.
Austria, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Malta, Norwegia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja
…………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 32. (3 pkt)
W Polsce od kilkunastu lat wykorzystuje się wody geotermalne do ogrzewania budynków.
a) Podaj dwa argumenty (ekologiczne lub gospodarcze) wskazujące, że ogrzewanie
budynków wodami geotermalnymi jest korzystniejsze niż ogrzewanie węglem.
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
b) Podaj inny sposób wykorzystania wód geotermalnych aniżeli wykorzystanie
do ogrzewania budynków.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Zadanie 33. (1 pkt)
Najdłuższa na świecie linia kolejowa – Kolej Transsyberyjska ma długość ponad 9000 km.
Uporządkuj mijane na trasie z Moskwy do Władywostoku krainy i obiekty geograficzne,
wpisując w poniższy schemat litery (A–E) we właściwej kolejności.
A. Jezioro Bajkał
B. Rzeka Wołga
C. Nizina Zachodniosyberyjska
D. Góry Ural
E. Rzeka Amur

Zadanie 34. (2 pkt)
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie okręgów przemysłowych na obszarze Polski.

Na podstawie: Dudek E., Wójcik J., Geografia Polski,
Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wrocław 2006 r.

Wykonaj polecenie na podstawie mapy i własnej wiedzy.
Uzupełnij schemat.
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