Miejsce na identyfikację szkoły

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
GEOGRAFIA
POZIOM ROZSZERZONY

MARZEC
2019

Czas pracy: 180 minut
Instrukcja dla zdającego
1.	Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1.–28.)
oraz barwny materiał źródłowy (strony I–IV). 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!
Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie 60 punktów.

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

PESEL ZDAJĄCEGO
Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione.

KOD
ZDAJĄCEGO
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Zadania 1.–8. wykonaj na podstawie barwnej mapy Beskidu Żywieckiego (strona I barwnego
materiału źródłowego).

Zadanie 1. (0–1)
Oblicz wysokość względną Babiej Góry (D7) względem Sokolicy (E6).
Miejsce na obliczenia

Wysokość względna Babiej Góry względem Sokolicy wynosi: ............................... .

Zadanie 2. (0–2)
Podaj trzy następstwa, jakie dział wodny Babiej Góry niesie dla kształtu sieci rzecznej lub
zasobności systemu rzecznego w wodę. Odnieś się do rzędu sektorów 6 i 7 na mapie.
1. ...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................

Zadanie 3. (0–1)
Podaj zależność między siecią osadniczą a rzeźbą przedstawionego terenu.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Zadanie 4.
Dolna stacja wyciągu krzesełkowego na Mosorny Groń (D5) znajduje się na wysokości 730 m
n.p.m.

Zadanie 4.1. (0–2)
Oblicz:
a) odległość między podstawą a szczytem w linii prostej,
b) wysokość względną wyciągu,
c) długość rzeczywistą wyciągu.
Wykorzystaj podany schemat.
Odpowiedzi wpisz przy właściwych literach.

C
B
A

Miejsce na obliczenia

A. ...................................
B. ....................................
C. ....................................

Zadanie 4.2. (0–1)
Oblicz nachylenie stoku oznaczonego literą C w zadaniu 4.1. Wartość podaj w procentach
z dokładnością do 0,1%.
Miejsce na obliczenia

Nachylenie stoku wynosi ........................%
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Zadanie 5. (0–2)
Porównaj trzy przyrodnicze cechy środowiska w polach E1 i E7.
Przyrodnicza
cecha środowiska

E1

E7

szata roślinna
wysokości
bezwzględne
wody
powierzchniowe

Zadanie 6. (0–1)
Podaj dwie przyczyny zróżnicowania gęstości szlaków turystycznych między północną a południową częścią obszaru przedstawionego na mapie.
1. ...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Zadanie 7.
Na rycinie przedstawiono schematyczny przekrój przez szczytowe partie Babiej Góry.
Osuwiska
konsekwentno-szczelinowe

piaskowiec magurski
pokrywa blokowa
cieńka warstwa
zwietrzeliny

Osuwiska
konsekwentno-warstwowe

klif skalny
kierunek ruchu
m n.p.m.
1800

1600

N

S

1400

1200

http://rcin.org.pl/Content/58665/WA51_78602_r2016-t88-z1_Przeg-Geogr-Dobinski.pdf
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Zadanie 7.1. (0–1)
Podaj ekspozycję – N lub S – stoku, u podnóża którego znajduje się więcej materiałów osuwiskowych. Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
Podnóże stoku o ekspozycji: ..............................................................................................................
Uzasadnienie:......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Zadanie 7.2. (0–2)
Wykreśl nieprawdziwe określenia podane w nawiasach, tak aby tekst zawierał poprawne informacje.
Obszar zajmowany przez kosodrzewinę na stoku południowym jest znacznie (większy/mniejszy) niż na stoku po stronie północnej. W miarę oddalania się po stoku od szczytu Babiej
Góry temperatura szybciej (spada/rośnie) po stronie (północnej/południowej). Zatem bardziej
korzystne warunki termiczne dla wzrostu kosodrzewiny występują na (mniej/bardziej) nachylonym stoku (północnym/południowym).

Zadanie 8. (0–1)
Wybierz poprawne dokończenie zdania.
Azymut Małej Babiej Góry (Cyl) względem Babiej Góry (Diablak) wynosi około:

A. 45°		

B. 90°		

C. 210°

D. 290°

Zadanie 9. (0–2)
Na rycinie przedstawiono położenie Ziemi w ruchu obiegowym.
D

ZR
R

N

orbit
a

ZK
66,5°
N

ZR
R

ZR
R

Słońce

ZK

C
N

ZK
66,5°

66,5°

A

ZR
R

N

ZK
66,5°

B

5

Geografia. Poziom rozszerzony
Próbna Matura z OPERONEM

Obok opisów (1.–5.) wpisz odpowiednie litery oznaczające położenie Ziemi w czasie ruchu
obiegowego.
1. Na półkuli południowej dzień jest dłuższy od nocy ............
2. Długość trwania dnia i nocy jest równa ............ ............
3. Na półkuli południowej rozpoczyna się lato kalendarzowe ............
4. Promienie słoneczne padają pod kątem 90° na zwrotnik Raka ............
5. Na półkuli północnej zaczyna się wiosna ............

Zadanie 10.
Na rycinie przedstawiono dobowe pozorne drogi Słońca oraz długość trwania dnia i nocy
na jednej z wybranych szerokości geograficznych.

1
2
E
S

N

3

W

Zadanie 10.1. (0–1)
Dokończ zdanie.
Rycina przedstawia dobowe pozorne drogi Słońca dla szerokości geograficznej ........................ .

Zadanie 10.2. (0–2)
Przyporządkuj podanym punktom (1.–3.) daty (dni kardynalne: 21 III, 23 IX, 22 VI, 22 XII),
w których Słońce znajduje się w tym położeniu nad horyzontem, oraz długości trwania dnia
i nocy (A–E).

A

B

24 h

10 h,
13 h,
30 min 30 min

długość trwania nocy

6

C
12 h

12 h

długość trwania dnia

D

E

13 h,
10 h,
20 min 40 min

24 h
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Wysokość Słońca nad
horyzontem

Data wysokości Słońca nad
horyzontem

Długość trwania dnia i nocy

1.
2.
3.

Zadanie 11. (0–2)
W tabeli przedstawiono odsetek masy atmosfery w odniesieniu do wysokości.
Wysokość n.p.m.

Odsetek masy atmosfery

0–5 km

50%

0–35 km

99%

0–100 km

99,9%

a) Sformułuj wniosek dotyczący zawartości masy atmosfery w stosunku do wysokości.
..............................................................................................................................................................
b) Podaj główną przyczynę wpływającą na takie skupianie się masy atmosfery.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Zadanie 12.
Zadanie wykonaj na podstawie mapy przedstawiającej roczną amplitudę temperatur powietrza na Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego).

Zadanie 12.1. (0–2)
Rozpoznaj miejsca zaznaczone na mapie. Do każdego z nich dobierz wielkość rocznej amplitudy temperatury powietrza oraz główny czynnik wpływający na taką wielkość amplitudy.
Region:
A. Hebrydy
B. Seszele
C. Nizina Amazonki
D. Wyżyna Środkowosyberyjska
E. Hawaje
Główny czynnik wpływający na wielkość rocznej amplitudy temperatury powietrza:
a) położenie w strefie klimatów równikowych wybitnie wilgotnych
b) położenie w strefie oddziaływania ciepłego prądu morskiego
c) położenie na wyspach Pacyfiku
d) położenie w strefie silnego kontynentalizmu
e) położenie w strefie okołobiegunowej
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Cyfra na
mapie

Nazwa regionu

Wielkość amplitudy
(mała/duża)

Główny czynnik wpływający na wielkość
amplitudy temperatury powietrza

1.
2.
3.
4.

Zadanie 12.2. (0–1)
Uszereguj kontynenty od najmniejszej rocznej amplitudy temperatury powietrza do największej. Podaj główną przyczynę wpływającą na tak duże zróżnicowanie amplitudy temperatury
powietrza na poszczególnych kontynentach.

A. Ameryka Północna		

B. Afryka		

C. Australia		

D. Azja

Uszeregowanie: ...................................................................................................................................
Przyczyna: ...........................................................................................................................................

Zadanie 13. (0–2)
Na rysunkach A–C przedstawiono sytuacje, w których powstają różne typy opadów.
A

B

C

sp

ow

ie t

rza

powietrze
ciepłe

n
gra

a
m
ica powietrze
chłodne

Określ prawdziwość poniższych zdań. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.
Zdanie
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1.

Stoki zawietrzne otrzymują zazwyczaj większą ilość opadów niż stoki dowietrzne.

2.

Opady konwekcyjne oznaczono na rycinie B.

3.

Na jednej z rycin przedstawiono opady związane z przejściem frontu chłodnego.

4.

Deszcze zenitalne są przykładem opadów konwekcyjnych.

5.

Opady frontalne tworzą się w strefie zetknięcia mas powietrza o różnych
cechach termicznych.

Prawda

Fałsz
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Zadanie 14.
Na mapie zaznaczono trzy stacje meteorologiczne w Polsce.

3

1

0

2

100 km

Zadanie 14.1. (0–1)
Podanym klimatogramom przyporządkuj stacje meteorologiczne zaznaczone na mapie.
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http://www.klimadiagramme.de/pics/st_pol.html

A. ................. B. ................. C. .................

Zadanie 14.2. (0–1)
Dopisz odpowiednie litery oznaczające klimatogramy do poniższych opisów.
a) Największe amplitudy roczne: ..............................
b) Opady związane z barierą orograficzną: ..............................
c) Największy wpływ zbiornika morskiego na temperatury: ..............................
d) Cechy klimatu kontynentalnego najbardziej uwidocznione: ..............................
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Zadanie 15. (0–1)
Uzupełnij ryciny w taki sposób, aby przedstawiały schemat powstawania monsunu letniego
i zimowego. Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie układy baryczne oraz dorysuj groty
strzałek wskazujące odpowiedni kierunek wiania wiatrów.
ZIMA

LATO

Zadanie 16. (0–2)
Uzasadnij wpływ monsunów na roczny cykl upraw w regionie Półwyspu Indyjskiego.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Zadanie 17.
Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy oraz ilustracji przedstawiającej zjawisko El
Niño (strona II barwnego materiału źródłowego).

Zadanie 17.1. (0–1)
Uzupełnij zdania.
a) Zanik zjawiska upwellingu przedstawiono na rycinie ............................. .
b) Rycina ............................. przedstawia siłę pasatów słabszą niż zazwyczaj.
c) Na rycinie ............................. zilustrowano zjawisko El Niño, a na rycinie .............................
przedstawiono normalną cyrkulację atmosfery i hydrosfery.

Zadanie 17.2. (0–2)
Podaj po jednej konsekwencji gospodarczej El Niño dla podanych obszarów.
a) Azja Południowo-Wschodnia
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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b) Zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Zadanie 18. (0–1)
Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedzi spośród A–C, 1. –3. oraz a–c.
A.
Wysokie stany
B.
wód w ustroju rzecznym
C.
deszczowym

równikowym

występują
monsunowym w lecie, co
jest spośródziemno- wodowane
morskim
opadami

1. monsunowymi.

Przykładem
2. zenitalnymi.
rzeki
o takim
3. orograficznymi. ustroju jest

a) Kongo.
b) Tyber.
c) Ganges.

Zadanie 19. (0–1)
Rzeki często są określane przez ludzi zarówno jako dar, jak i żywioł.
Podaj po dwa pozytywne i dwa negatywne przykłady znaczenia rzek w życiu człowieka.
Znaczenie pozytywne rzek:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
Znaczenie negatywne rzek:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................

Zadanie 20.
Zadanie wykonaj na podstawie tekstu dotyczącego jednego z jezior na świecie.
Spełnienie marzenia o zanurkowaniu w najczystszym jeziorze na świecie nie było dla mnie
proste. Mimo że był sierpień, temperatura wody nie przekraczała dwóch stopni. Po 5 minutach miałam wrażenie, że za chwilę odpadną mi nogi. Samozaparcia starczyło mi na jedno zanurzenie. Ale i tak jego efekt był piorunujący, całym ciałem czułam, jak szybko krąży w żyłach
krew. Miałam energię na cały dzień chodzenia.
Zimna jak spojrzenie Stalina woda to zasługa splotu kilku faktów. […] znajduje się w szczelinie
tektonicznej blisko strefy wiecznej zmarzliny. W dodatku jezioro ma głębokość do 1,5 km i jest
otoczone górami. Efekt? Woda nie ogrzewa się do temperatur zdatnych do pływania nawet
podczas gorącego syberyjskiego lata, gdy temperatura powietrza sięga 30 stopni Celsjusza.
Kola, na oko 30-letni, szczupły wąsaty facet, jeden z pracowników hotelu Sibirskije Zaimki położonego nad jeziorem, powiedział mi, że zima w tym roku była wyjątkowo ostra. Ponoć […]
(jezioro rozmarzło) dopiero w czerwcu, a skoro lato zapowiadało się na krótkie, to i pewnie jezioro zamarznie już w październiku. Zimą po lodzie jeżdżą ciężarówki – jest tak gruby i mocny.
http://www.newsweek.pl/styl-zycia/podroze/bajkal-najpiekniejsze-morze-syberii-,96267,1,1.html
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Zadanie 20.1. (0–1)
Podaj trzy czynniki wpływające na niską temperaturę wody w opisanym jeziorze.
1. ...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................

Zadanie 20.2. (0–2)
Uzupełnij tekst dotyczący opisanego jeziora.
Opisane w tekście jezioro nazywa się ..................................... i ma genezę ...................................... .
Państwo, w którego w syberyjskiej części znajduje się to jezioro, to ............................................... .
Dno jeziora leży poniżej poziomu morza i określa się je mianem ................................................. .

Zadanie 21.
Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy oraz ilustracji przedstawiającej ujście Świny
(strona III barwnego materiału źródłowego).

Zadanie 21.1. (0–2)
Podaj trzy cechy Świny różniące ją od innych rzek Przymorza.
1. ...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................

Zadanie 21.2. (0–1)
Zakreśl numer, którym oznaczono fragment delty wstecznej Świny.

1

2

3

Zadanie 21.3. (0–2)
Uzasadnij znaczenie zjawiska cofki w budowaniu delty wstecznej Świny.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Zadanie 21.4. (0–2)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.
Zdanie

Prawda

1.

W delcie Świny dominują klifowe wybrzeża wyspy Wolin.

2.

Delta Świny jest ostoją ptactwa wodnego.

3.

Na obszarze Delty Świny rozwija się intensywne rolnictwo.

4.

Świna na całej długości jest rzeką uregulowaną.

5.

Delta Świny to obszar atrakcyjny dla rozwoju sportów wodnych.

Fałsz

Zadanie 22.
Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy oraz ilustracji przedstawiającej przykład
mapy i przekroju geologicznego (strona III barwnego materiału źródłowego).

Zadanie 22.1. (0–2)
Zaproponuj najlepszą lokalizację centrum handlowego – oceń każde z zaproponowanych
miejsc (1.–4.) jako korzystne lub niekorzystne. Podaj stosowne argumenty.
1. Ocena ........................................, ponieważ .....................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Ocena ........................................, ponieważ ....................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Ocena ........................................, ponieważ .....................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. Ocena ........................................, ponieważ .....................................................................................
..............................................................................................................................................................

Zadanie 22.2. (0–2)
Podaj nazwy trzech procesów rzeźbotwórczych, które zachodziły na danym terenie w przeszłości geologicznej lub zachodzą obecnie. Do każdego z procesów dopisz charakterystyczną skałę
powstałą w wyniku jego działania.
Proces rzeźbotwórczy

Przykład skały
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Zadanie 23. (0–1)
Przyporządkuj podanym rodzajom wietrzenia mechanicznego powstałe produkty wietrzenia
skał. Jeden z produktów został podany dodatkowo.
a) perły jaskiniowe

A. wietrzenie mrozowe
B. wietrzenie termiczne (insolacje)
C. wietrzenie skał ilastych

A. ........................		

b) pęcznienie skał
c) łuski skalne
d) gołoborza

B. ........................		

C. ........................

Zadanie 24. (0–2)
Woda płynąca pod lądolodem może wykonać erozyjną lub akumulacyjną działalność rzeźbotwórczą.
Wyjaśnij, od czego zależy rzeźbotwórcza działalność wód fluwioglacjalnych w strefie dna lądolodu. Następnie wybierz spośród wymienionych poniżej form:
dolina U-kształtna, morena czołowa, rynna polodowcowa, baraniec, oz, pradolina
a) erozyjną formę rzeźby powstałą w strefie dennej lądolodu,
b) formę akumulacyjną.
Wyjaśnienie:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
a) ...........................................................
b) ...........................................................

Zadanie 25. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy oraz ilustracji przedstawiających typowych
przedstawicieli królestw zwierzęcych (strona IV barwnego materiału źródłowego).

Przyporządkuj do każdego królestwa odpowiedniego przedstawiciela świata zwierząt (A–D).
Wpisz odpowiednią literę i nazwę zwierzęcia do tabeli.
Królestwo
Arktogea
Neogea
Notogea
Antarktis
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Nazwa
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Zadanie 26.
Na wykresie przedstawiono fazy rozwoju demograficznego.
Fazy rozwoju demograﬁcznego społeczeństw
[‰]
70

I faza
współczynnik urodzeń

60

II faza

III faza

A

B

IV faza

V faza

50
40

współczynnik zgonów

30

przyrost
naturalny

C

20
10
0

czas

Zadanie 26.1. (0–1)
Na wykresie zaznaczono literami (A–C) zjawiska: implozja demograficzna, regres demograficzny i eksplozja demograficzna.
Zapisz poniżej nazwy tych zjawisk oraz podaj różnicę między eksplozją a implozją demograficzną.
A. ...........................................................
B. ...........................................................
C. ...........................................................
Różnica między eksplozją a implozją demograficzną:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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Zadanie 26.2. (0–1)
Niżej podano przykłady piramid wieku i płci wybranych państw świata.
wiek

1

2 mln

2

>100
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

mężczyźni

0

wiek

>75
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

0

kobiety

2 mln

15 mln

mężczyźni

0

0

kobiety

15 mln

wiek

3

>100
95–99
90–94
85–89
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

12 tys. mężczyźni

0

0

kobiety

12 tys.

Przyporządkuj fazie II i fazie V rozwoju demograficznego odpowiednie piramidy oraz dopisz
odpowiedni przykład państwa wybrany z poniższych.
kraje: Polska, Francja, Nigeria

faza II: .......................................................... faza V: ............................................................

Zadanie 27. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy oraz ilustracji przedstawiającej główne obszary
wybranych upraw na świecie (strona IV barwnego materiału źródłowego).

Wskaż rośliny uprawne, których obszary upraw oznaczono na na mapie cyframi 1 i 2. Wybierz
nazwy spośród podanych poniżej. Zakreśl dwa wymagania klimatyczno-glebowe (a–d) charakterystyczne dla rośliny oznaczonej cyfrą 2.
buraki cukrowe, bawełna, kukurydza, ziemniaki

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

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

a) wysoka temperatura (powyżej 25°C) i sucho
b) gleby lekkie i wilgotne (ale źle znoszą nadmiar wilgoci)
c) klimat umiarkowany, udają się na słabszych glebach
d) klimat umiarkowany, wymagają najlepszych gleb
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Zadanie 28. (0–2)
Podaj dwie wady i dwie zalety elektrowni wiatrowych.
Wady:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
Zalety:
1. ...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
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