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EGZAMIN MATURALNY 

Z GEOGRAFII 

POZIOM ROZSZERZONY 

Instrukcja dla zdaj�cego 

1. Sprawd�, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 24 strony 

(zadania 1 – 34) oraz barwn� map�. Ewentualny brak 

zg�o� przewodnicz�cemu zespo�u nadzoruj�cego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym

przy ka�dym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. U�ywaj d�ugopisu/pióra tylko z czarnym

tuszem/atramentem.

4. Nie u�ywaj korektora, a b��dne zapisy wyra�nie przekre�l. 
5. Pami�taj, �e zapisy w brudnopisie nie b�d� oceniane. 

6. Podczas egzaminu mo�esz korzysta� z linijki, lupy 

i kalkulatora. 

7. Barwn� map� mo�esz oderwa�, ale po zako�czeniu pracy 

w�ó� j� do arkusza egzaminacyjnego. 

8. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój 

numer PESEL i przyklej naklejk� z kodem.  

9. Nie wpisuj �adnych znaków w cz��ci przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

MAJ 2012 

Czas pracy: 

150 minut 

Liczba punktów  

do uzyskania: 60 

MGE-R1_1P-122 
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Zadania 1.–8. wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Karkonoszy oraz w�asnej 

wiedzy. 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Podkre�l nazwy powiatu i województwa, w których znajduje si� przedstawiony na mapie 

fragment polskich Karkonoszy. 

Powiat: cieszy�ski, jeleniogórski, przemyski 

Województwo: dolno�l�skie, ma�opolskie, opolskie 

Zadanie 2. (2 pkt)
Poni�szy profil terenu wykonano wzd�u� trasy turystycznej: rozwidlenie dróg obok miejsca 

wypoczynkowego (B3) – niebieski szlak – dno Kot�a Ma�ego Stawu (B3) – ruiny schroniska 

im. B. Czecha (B2) – zielony szlak w kierunku Kot�a Wielkiego Stawu – czerwony szlak – 

ruiny schroniska ks. Henryka (A2) – rozwidlenie dróg obok miejsca wypoczynkowego (B3). 

Na podstawie: www.pttk-jg.pl

Na podstawie mapy przyporz�dkuj podanym w tabeli obiektom miejsca na profilu. 

Wpisz do tabeli litery, którymi je oznaczono. 

Obiekt 
Miejsce na profilu terenu 

(wpisz liter�) 

schronisko Samotnia (B3) 

Kozi Mostek (B2) 

ruiny pomnika RGV im. T. Donata (A2) 

ruiny schroniska ks. Henryka (A2) 
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Zadanie 3. (1 pkt)
Podaj wysoko�� Gwiazdy Polarnej obserwowanej z punktu widokowego przy zielonym 

szlaku (B1/B2).

Odpowied� .................................. 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Zdj�cie wykonano z czerwonego szlaku turystycznego (A2). Liter� A oznaczono jedno 

ze schronisk turystycznych, liter� B jedno z jezior. 

Fot. M. Stepowicz, www.stepow.pl 

Na podstawie mapy podaj nazwy w�asne obiektów geograficznych oznaczonych 

na fotografii literami A i B. 

Litera na fotografii Nazwa obiektu geograficznego 

A 

B 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 

Maks. liczba pkt 1 2 1 1 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     

�nie�ka 

A B 
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Zadanie 5. (2 pkt)
Oblicz czas przej�cia ze schroniska Nad �omniczk� (D3) szlakiem czerwonym na szczyt 

�nie	ki (D3), wiedz�c 	e d�ugo�� tej trasy na barwnej mapie wynosi 12 cm. Przyjmij, 	e: 

– schronisko Nad �omniczk� jest po�o	one na wysoko�ci 1002 m n.p.m.  

– �rednia pr�dko�� pieszego turysty na nienachylonym odcinku szlaku wynosi 4 km/h  

– ka	de 100 m podej�cia wymaga doliczenia 10 minut.  

Zapisz obliczenia. 

Obliczenia 

Czas przej�cia trasy .................................. 

Zadanie 6. (1 pkt) 
Podaj trzy ró	nice mi�dzy elementami �rodowiska przyrodniczego obszarów po�o	onych 

na mapie w polach A1 i B3. 

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

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

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

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

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

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

Zadanie 7. (1 pkt) 
Kocio� Ma�ego Stawu (A3/B3) ma genez� polodowcow�.  
Zaznacz poprawne doko
czenie zdania. 

Kocio� Ma�ego Stawu powsta� w wyniku 

A. abrazji. 

B. deflacji. 

C. egzaracji. 

D. korazji. 
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Zadanie 8. (2 pkt) 
Na rysunkach wykonanych w ró�nych skalach przedstawiono batygrafi� dwóch jezior 

polodowcowych w Karkonoszach: Wielkiego Stawu i Ma�ego Stawu. 

Wielki Staw

Ma�y Staw

Na podstawie: A. Jahn (red.), Karkonosze Polskie, Ossolineum, Wroc�aw 1985 

Na podstawie rysunków opisz trzy ró	nice mi�dzy Wielkim Stawem a Ma�ym Stawem. 

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

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

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

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

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

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

Nr zadania 5. 6. 7. 8. 

Maks. liczba pkt 2 1 1 2 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadania 9.–11. wykonaj na podstawie mapy i w�asnej wiedzy.

Na mapie wskazano wybrane przyl�dki Afryki wraz z ich wspó�rz�dnymi geograficznymi 

oraz oznaczono literami A–G siedem punktów. Kolejne po�udniki i równole�niki narysowano 

co 10°, zaczynaj�c od po�udnika 0° i równika.  

Na podstawie: Geografia – Materia�y dydaktyczne, p�yta CD, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2006 

Zadanie 9. (2 pkt)
Uzupe�nij zdania. Wpisz odpowiednie litery (A–G) z powy	szej mapy. 

Na równiku znajduje si� punkt oznaczony liter� .......... .  

Na po�udniku 0° znajduje si� punkt oznaczony liter� .......... .  

23 wrze�nia – S�o�ce wschodzi najwcze�niej w punkcie oznaczonym liter� .......... .  

22 grudnia – S�o�ce góruje najwy�ej w punkcie oznaczonym liter� .......... . 

22 czerwca – dzie� jest najd�u�szy w punkcie oznaczonym liter� .......... . 

Przyl�dek Zielony 
(� = 14°43’N,  
� = 17°30’W)

Przyl�dek Igielny
(� = 34°50’S,  
� = 20°00’E)
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Zadanie 10. (1 pkt) 
Oblicz wysoko�� górowania S�o
ca w dniu 22 czerwca na Przyl�dku Igielnym. Zapisz

obliczenia. 

Obliczenia 

Wysoko�� górowania S�o�ca ....................... 

Zadanie 11. (1 pkt)  
Oblicz godzin� czasu s�onecznego w Warszawie (52°14�N, 21°00�E), gdy S�o
ce góruje 

na Przyl�dku Zielonym. Zapisz obliczenia. 

Obliczenia 

Godzina czasu s�onecznego w Warszawie ....................... 

Zadanie 12. (2 pkt)
a) Przyporz�dkuj informacjom w tabeli po jednym odpowiednim minerale wybranym 

z podanych poni	ej. Wpisz do tabeli nazwy tych minera�ów.  

Minera�y: kalcyt, korund, kwarc, gips 

G�ówny sk�adnik 

chemiczny 

Twardo��  
w skali Mohsa 

Nazwa minera�u 

Al2O3 9 

SiO2 7 

b) Przyporz�dkuj informacjom w tabeli po jednym minerale wybranym z podanych 

poni	ej. Wpisz do tabeli nazwy tych minera�ów.  

Minera�y: kalcyt, korund, ortoklaz, talk 

Zastosowanie minera�u Nazwa minera�u 

Jest g�ównym sk�adnikiem ska�, z których produkuje si�
wapno i cement. Stosowany jako topnik w przemy�le 

metalurgicznym.

U�ywany g�ównie w przemy�le kosmetycznym

i farmaceutycznym do produkcji pudru, ma�ci oraz jako 

dodatek do myde�.

Nr zadania 9. 10. 11. 12.a 12.b 

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 1 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 13. (3 pkt)
Na rysunku przedstawiono uproszczony przekrój geologiczny. 

Na podstawie: Geografia – Materia�y dydaktyczne, p�yta CD, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.,  

Warszawa 2006 

a) Wpisz obok ka	dego zdania liter� P, je�li zdanie jest prawdziwe, lub liter� F, 

gdy jest fa�szywe.  

Na przekroju znajduje si� warstwa ska� g��binowych (plutonicznych). ........ 

Na obszarze, którego budow� geologiczn� przedstawiono na przekroju, nast�powa�y 

transgresje morskie. ........ 

Lini� przerywan� umieszczono w osi synkliny. ........ 

Warstwy ska� zaprezentowane na przekroju ulega�y dyslokacjom (deformacjom) 

ci�g�ym i nieci�g�ym. ........ 

b) Uporz�dkuj wymienione wydarzenia w kolejno�ci od najstarszego do najm�odszego. 

A. Powstanie grubej serii ró�nych osadów morskich. 

B. Wkroczenie lodowca i depozycja glin zwa�owych.  

C. Przykrycie powierzchni erozyjnej przez zlepie�ce. 

D. Sfa�dowanie i wypi�trzenie ska�. 

E. Sedymentacja piasków na przedpolu lodowca. 

F. Powstanie uskoku. 

G. Erozyjne zniszczenie cz��ci fa�dów. 

A B
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Zadanie 14. (2 pkt)
Na mapie hipsometrycznej zaznaczono literami A – F wybrane miejsca w Polsce. 

Na podstawie: Geografia – Materia�y dydaktyczne, p�yta CD, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.,  

Warszawa 2006 

Uzupe�nij tabel�. Wpisz obok ka	dej formy terenu: 

– nazw� dominuj�cego procesu rze�botwórczego, który doprowadzi� do jej powstania, 

oraz nazw� pasa rze�by, w którym ta forma wyst�puje 

– liter�, któr� na mapie oznaczono miejsce wyst�powania tej formy. 

Procesy i pasy rze�by wybierz spo�ród podanych poni	ej. 

Proces rze�botwórczy: abrazja, akumulacja, deflacja, egzaracja, korazja, krasowienie 

Pas rze�by: gór, kotlin podkarpackich, pojezierzy, pobrze�y, nizin �rodkowopolskich, wy�yn 

Forma terenu 
Dominuj�cy 

proces  
Pas rze�by 

Miejsce 

wyst�powania 

(wpisz liter�) 
Maczuga Herkulesa  

w Dolinie Pr�dnika 
  

Wie�yca (329 m n.p.m.) 

Klif na Wolinie 

Nr zadania 13.a 13.b 14. 

Maks. liczba pkt 2 1 2 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt    
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Zadanie 15. (3 pkt)
Poni�ej przedstawiono teren osuwiskowy w Lachowicach w Beskidzie Ma�ym przed 

wyst�pieniem osuwiska (A) i po jego zej�ciu (B).  

Na podstawie: M. Bajgier-Kowalska, Rola gospodarczej dzia�alno�ci cz�owieka w powstawaniu i odm�adzaniu 

osuwisk w Karpatach fliszowych, Folia Geographica, Series Geographica-Physica,  

Vol. XXXV–XXXVI 2004–5 

Uzupe�nij schemat przyczynowo-skutkowy dotycz�cy osuwisk. 

a) Na podstawie w�asnej wiedzy wpisz po jednej przyczynie meteorologicznej, 

geologicznej i antropogenicznej wyst�powania osuwisk. 

b) Na podstawie powy	szej mapy wpisz po jednym skutku wyst�powania osuwisk dla 

hydrosfery, rze�by terenu i gospodarki. 
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Przyczyny powstawania 

osuwisk 
  

Skutki  

(wy��cznie na podstawie 

osuwiska w Lachowicach)

meteorologiczna  dla hydrosfery 

  

geologiczna 

Uruchomienie 

osuwiska 

 dla rze�by terenu 

  

antropogeniczna  dla gospodarki 

Zadanie 16. (2 pkt)
Poni�ej przedstawiono po�o�enie cyrkulacji pasatowej w ró�nych porach roku. 

1 2 

a) Zaznacz poprawne doko
czenie zdania. 

Na rysunku 1. przedstawiono po�o�enie cyrkulacji pasatowej w dniu 

A. 22. 06.                           B. 23. 09.                           C. 22. 12.                           D. 21. 03. 

b) Wyja�nij, dlaczego cyrkulacja pasatowa przemieszcza si� w ci�gu roku. 

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

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

Nr zadania 15.a 15.b 16.a 16.b 

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 17. (1 pkt)
Podaj numer wykresu przedstawiaj�cego zmian� temperatury powietrza, która 

wyst�puje w przekroju pionowym w stratosferze (odcinek X–Y) oraz mezosferze 

(odcinek Y–Z). 

1 2 

  

  

  

3 4 

Numer wykresu ........... 
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Zadanie 18. (3 pkt)
Poni�ej przedstawiono wyst�powanie wód podziemnych w ska�ach ró�nego wieku w Polsce 

(ogó�em i w poszczególnych województwach).  

Na podstawie: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Pa�stwowy Instytut Geologiczny, 2009 

a) Ka	demu opisowi struktury wyst�powania wód podziemnych przyporz�dkuj 

województwo, którego ten opis dotyczy. Wpisz do tabeli numery, którymi oznaczono 

na mapie te województwa oraz ich nazwy. 

Województwo
Cecha struktury wyst�powania wód 

podziemnych w województwie  
nr  

na mapie
nazwa 

spo�ród wszystkich województw najwi�kszy udzia�
wód pi�tra czwartorz�dowego  

  

spo�ród wszystkich województw najwi�kszy udzia�
wód zalegaj�cych w ska�ach mezozoicznych  

i starszych 

  

b) Podaj nazw� metody kartograficznej, któr� zastosowano do przedstawienia 

struktury wyst�powania wód podziemnych w Polsce. 

Metoda .............................................................................. 

Nr zadania 17. 18.a 18.b 

Maks. liczba pkt 1 2 1 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt    

* 

* paleogen i neogen
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Zadanie 19. (2 pkt) 
Podaj trzy przyk�ady �róde� zanieczyszczenia wód podziemnych, które s�
charakterystyczne dla obszarów wiejskich.  

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

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

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

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

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

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

Informacja do zadania 20. i 21. 

Na rysunku przedstawiono informacje o klimacie, ro�linno�ci i glebach obszarów po�o�onych 

wzd�u� po�udnikowego profilu przechodz�cego przez Rosj�. 

Na podstawie: J. Korna�, A. Medwecka-Korna�, Geografia ro�lin, PWN, Warszawa 1986 
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Zadanie 20. (2 pkt) 
a) Na podstawie rysunku wymie
 trzy czynniki przyrodnicze, które ograniczaj� rozwój 

gospodarki rolnej na obszarze oznaczonym liter� A. 

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

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

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

b) Na podstawie rysunku podaj cech� klimatu oraz cech� ro�linno�ci, które sprzyjaj�
powstawaniu gleb o najgrubszym poziomie próchnicznym. 

Cecha klimatu 

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

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

Cecha ro�linno�ci 

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

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

Zadanie 21. (2 pkt) 
a) Uzupe�nij tabel�. Wpisz odpowiednie nazwy stref klimatycznych, w których 

wyst�puj� w Rosji gleby tundrowe i bielice.  

Gleby Strefa klimatyczna 

gleby tundrowe

bielice

b) Zaznacz typ klimatu, którym charakteryzuje si� obszar wyst�powania w Rosji 

czarnoziemów. 

A. umiarkowany ch�odny przej�ciowy 

B. umiarkowany ch�odny kontynentalny 

C. umiarkowany ciep�y przej�ciowy 

D. umiarkowany ciep�y kontynentalny 

Nr zadania 19. 20.a 20.b 21.a 21.b 

Maks. liczba pkt 2 1 1 1 1 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      



Egzamin maturalny z geografii 

Poziom rozszerzony 
16

Zadanie 22. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono fragment górskiego terenu, przez który p�yn� dwie rzeki oznaczone 

literami A i B. W prze�omowym odcinku rzeki A znajduje si� zapora, za któr� powsta�
zbiornik wodny. Lustro wody w zbiorniku znajduje si� 10 m poni�ej zwie�czenia (korony) 

zapory. 

Wybierz miejsce w prze�omowym odcinku rzeki B, w którym mo	na zlokalizowa�
zapor�. Na mapie narysuj: 

a) sygnatur� zapory w wybranym przez siebie miejscu, bior�c pod uwag� nast�puj�ce 

kryteria: 

– zwie
czenie (korona) zapory ma znajdowa� si� na wysoko�ci 570 m n.p.m. 

– d�ugo�� zapory ma wynosi� nie wi�cej ni	 200 m 

b) lini� brzegow� zbiornika wodnego powsta�ego dzi�ki tej zaporze; lustro wody 

w zbiorniku powinno znajdowa� si� 10 m poni	ej zwie
czenia (korony) tej zapory. 
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Zadanie 23. (1 pkt)  
Na wykresie przedstawiono liczb� ludno�ci Francji, Japonii, Nigerii, Rosji i Ukrainy w latach 

1990, 2000, 2010 (wymieniona kolejno�� krajów nie odpowiada ich kolejno�ci na wykresie). 

Na podstawie: www.census.gov 

Podaj litery, którymi oznaczono na wykresie Rosj� i Ukrain�. 

Rosja ........                                       Ukraina ........ 

Zadanie 24. (2 pkt)  
Problemem wschodnich s�siadów Polski po 1990 r. jest znaczny spadek warto�ci 

wspó�czynnika urodze� oraz wzrost warto�ci wspó�czynnika zgonów.  

Podaj dwie przyczyny niskiej warto�ci wspó�czynnika urodze
 i dwie przyczyny 

wysokiej warto�ci wspó�czynnika zgonów w Rosji i na Ukrainie po 1990 r. 

Przyczyny niskiej warto�ci wspó�czynnika urodze�: 

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

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

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

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

Przyczyny wysokiej warto�ci wspó�czynnika zgonów: 

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

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

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

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

Nr zadania 22.a 22.b 23. 24. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 2 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     
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Zadanie 25. (2 pkt)
Zaproponuj trzy dzia�ania, jakie mog� podejmowa� rz�dy w celu zwi�kszenia liczby

urodze
. 

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

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

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

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

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

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

Zadanie 26. (2 pkt)
W tabeli umieszczono dane statystyczne dotycz�ce krajów o wysokim udziale w �wiatowej 

produkcji aluminium.

Produkcja 

aluminium
�

Wydobycie 

boksytówKraj 

Udzia� w �wiecie w %

Produkcja energii elektrycznej 

w kWh/1 mieszka
ca 

Chiny 23,0 10,0   2561 

Kanada   8,9 – 18116 

Brazylia   4,8 11,0   2227 

Norwegia   4,3 – 26102 

       
�
aluminium pierwotne 

      – brak wydobycia 

Na podstawie: Rocznik Statystyczny RP 2009, GUS, Warszawa 2009;

�wiat w liczbach 2008/2009, WSiP, Warszawa 2009 

Na podstawie danych z tabeli oraz w�asnej wiedzy wyja�nij du	y udzia� wymienionych

krajów w �wiatowej produkcji aluminium. 

Norwegia i Kanada 

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

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

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

Brazylia i Chiny 

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 27. (2 pkt)
Poni�ej przedstawiono rozmieszczenie wybranych o�rodków przemys�u lotniczego w Polsce 

po�udniowo-wschodniej. 

Na podstawie: www.aeronet.pl

a) Podaj dwie cechy spo�eczne lub ekonomiczne obszaru Polski po�udniowo-wschodniej, 

które mog� sprzyja� lokalizowaniu nowych zak�adów przemys�u lotniczego. 

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

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

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

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

b) Zaznacz poprawne doko
czenie zdania. 

Na obszarze przedstawionym na powy�szej mapie eksploatuje si�

A. rudy cynku i o�owiu. 

B. rudy miedzi. 

C. rop� naftow�. 

D. w�giel kamienny. 

Nr zadania 25. 26. 27.a 27.b 

Maks. liczba pkt 2 2 1 1 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt     
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Informacja do zadania 28. i 29. 

Na mapie konturowej zaznaczono literami od A do D wybrane obszary charakteryzuj�ce si�
ró�nymi warunkami przyrodniczymi dla rolnictwa.  

Zadanie 28. (1 pkt)
Podaj liter�, któr� zaznaczono na mapie obszar o najkorzystniejszych warunkach 

przyrodniczych dla uprawy ro�lin w Polsce. Podkre�l nazw� dominuj�cego typu gleby 

na wybranym obszarze. 

Obszar (wpisz liter� z mapy) .......... 

Typ gleby: czarne ziemie, bielicowa, r�dzina 

Zadanie 29. (2 pkt)
Zaznaczone na mapie obszary ró�ni� si� nat��eniem uprawy pszenicy i chowu byd�a.  

Uzupe�nij zdania, wpisuj�c odpowiednie litery z powy	szej mapy. 

Najwi�kszym udzia�em pszenicy w powierzchni zasiewów cechuje si� obszar oznaczony 

na mapie liter� .......... . 

Najwi�ksz� obsad� byd�a na 100 ha u�ytków rolnych cechuje si� obszar oznaczony na mapie 

liter� .......... . 

Zadanie 30. (1 pkt)
Najlepiej rozwini�te gospodarczo kraje Unii Europejskiej produkuj�ce nadwy�ki �ywno�ci 

zatrudniaj� w rolnictwie poni�ej 5% osób czynnych zawodowo.  

Podaj dwie cechy rolnictwa tych krajów, które umo	liwiaj� osi�ganie tak wysokiej 

efektywno�ci. 

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 31. (3 pkt) 
Na mapie zaznaczono literami od A do J wybrane kraje �wiata. 

Podzia� polityczny wed�ug stanu na 31.12.2011

a) Przyporz�dkuj po dwa kraje, wybrane spo�ród zaznaczonych na mapie, 

do podanych w tabeli grup. Wpisz do tabeli litery, którymi je oznaczono.  

Grupa krajów Litera na mapie 

arabskie 

1. 

2. 

latynoameryka�skie 

1. 

2. 

by�ego Zwi�zku Radzieckiego 

1. 

2. 

b) Podaj nazwy krajów, które oznaczono na mapie literami E, F. 

Litera na mapie Nazwa kraju 

E  

F  

Nr zadania 28. 29. 30. 31.a 31.b 

Maks. liczba pkt 1 2 1 2 1 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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Zadanie 32. (2 pkt)  
W tabeli przedstawiono warto�ci obrotów handlowych oraz wska�nika rozwoju spo�ecznego

(HDI) w wybranych krajach oznaczonych literami A–D. W kolejno�ci alfabetycznej s� to: 

Finlandia, Indie, Norwegia, Polska. 

Eksport Import

Kraj 
w mld USD 

na  

1 mieszka
ca 

(w USD) 

w mld USD 

na  

1 mieszka
ca 

(w USD) 

Wska�nik 

rozwoju 

spo�ecznego 

(HDI) 

A 120 24950   68 14160 0,929 

B 163     136 250     210 0,585 

C 137   3580 150   3920 0,826 

D   63 11760   61 11370 0,902 

Na podstawie: J. K�dzio�ka, K. Kocimowski, E. Wo�onciej, �wiat w liczbach, WSiP, Warszawa 2011 

a) Sformu�uj wniosek okre�laj�cy relacj� pomi�dzy warto�ci� obrotów handlowych 

a poziomem rozwoju spo�ecznego krajów. 

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

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

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

b) Podaj liter�, któr� oznaczono Polsk�. 

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

Zadanie 33. (2 pkt) 
W tabelach przedstawiono najwi�kszych eksporterów gazu ziemnego w 2009 r.  

Eksport gazu ziemnego ruroci�gami Eksport skroplonego gazu

Lp. eksporter [mld m
3
]  Lp. eksporter [mld m

3
] 

1 Rosja 176,48 1 Katar 49,44 

2 Norwegia   95,72 2 Malezja   29,53 

3 Kanada   92,24 3 Indonezja   26,00 

4 Holandia   49,67 4 Australia   24,24 

5 Algieria   31,77 5 Algieria   20,97 

6 Stany Zjednoczone   29,46 6 Trynidad i Tobago   19,74 

7 Katar   18,75 7 Nigeria   15,99 

	wiat ogó�em 633,77  	wiat ogó�em 242,77 

Na podstawie: BP Statistical Review of World Energy, 2010 

W 2009 r. Niemcy by�y najwi�kszym europejskim importerem gazu ziemnego.  

a) Podaj nazwy trzech krajów, wybieraj�c z podanych w tabeli, które eksportowa�y  

do Niemiec najwi�ksze ilo�ci tego surowca ruroci�gami.

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

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

3. .................................................................................... 
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b) Na podstawie informacji w tabeli lub w�asnej wiedzy wyja�nij, dlaczego Katar 

eksportuje wi�kszo�� gazu ziemnego w postaci skroplonej. 

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

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

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

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

Zadanie 34. (1 pkt)
W tabeli przedstawiono warto�ci odsetka doros�ych z HIV/AIDS w wybranych krajach 

Afryki. 

Kraj 

Udzia� doros�ych  

z HIV/AIDS w %

(2007/2008) 

Algieria   0,1 

Maroko   0,1 

Namibia 15,3 

Sudan   1,4 

Tunezja   0,1 

Zambia 14,3 

Zimbabwe 15,3 

Na podstawie: World Population Data Sheet 2009, Population Reference Bureau, Washington

Sformu�uj wniosek dotycz�cy ró	nic warto�ci odsetka doros�ych z HIV/AIDS mi�dzy 

krajami Afryki po�o	onymi nad Morzem �ródziemnym a krajami po�o	onymi 

w po�udniowej cz��ci tego kontynentu. 

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

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

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

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

Nr zadania 32.a 32.b 33.a 33.b 34. 

Maks. liczba pkt 1 1 1 1 1 Wype�nia 

egzaminator 
Uzyskana liczba pkt      
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BRUDNOPIS 


