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Instrukcja dla zdającego 
 

1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 28 stron  (zadania 1.- 53.) oraz barwną mapę  

topograficzną. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu  

nadzorującego egzamin. 

2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu. 

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu albo 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 egzaminu możesz korzystać z linijki, lupy i kalkulatora prostego. 

7. Mapę możesz oderwać, ale po zakończeniu pracy włóż ją do arkusza  

egzaminacyjnego. 

8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. 

 

 

 

 

  
 

             

WYPEŁNIA ZDAJĄCY 

Uwagi autora: 

 Prezentowany arkusz różni się trochę od tego, jaki otrzymasz na egzaminie 

maturalnym. Mapa i barwne materiały źródłowe na egzaminie będą tworzyły oddzielny 

załącznik. 

W arkuszu maturalnym będzie mniej zadań, ale będą bardziej rozbudowane. Jestem 

przekonany, że na majowej maturze mniej punktów nie uzyskasz – „gorzej nie będzie”. 

 Mam nadzieję, że dzięki trudowi, jaki włożysz w rozwiązanie tego arkusza 

prawdziwy egzamin maturalny będzie łatwiejszy do rozwiązania. 
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 Zadania 1. do 12. wykonaj wykorzystując mapę „Suwalski Park 

Krajobrazowy” 

 

Zadanie 1./0-1p./ 

 Oblicz powierzchnię, jaką na mapie zajmuje Rezerwat Przyrody Głazowisko 

Łopuchowskie. W rzeczywistości jego powierzchnia wynosi 15,88 ha. Zapisz swoje 

wyliczenia. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2./0-1p./ 

 
Fot. Głazowisko Łopuchowskie 
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Lopuchowo_2.jpg 

 

Dokończ zdanie zakreślając symbole właściwych odpowiedzi. 

 

Przedstawione na fotografii głazy to najczęściej fragment skał: 

1. bazaltowych, ich występowanie 

na terenie 

Suwalskiego 

Parku 

Krajobrazowego 

związane jest z : 

a) działalnością lądolodu, który 

przytransportował je z Tatr w czasie 

zlodowacenia południowopolskiego. 

2. granitowych, b)  „wyrastaniem kamieni” na skutek 

wietrzenia mrozowego, które 

pochodzą z płytko zalegającego na 

trenie wyniesienia mazursko-

suwalskiego fundamentu skał 

prekambryjskich. 

3. wapiennych, c) działalnością lądolodu, który 

przytransportował je z terenu Gór 

Skandynawskich w czasie 

zlodowacenia północnopolskiego. 
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Zadanie 3. /0-2p./ 

 Oblicz nachylenie stoku wzniesienia o współrzędnych geograficznych 22°49´01´´E            

i 54°14´40´´N, które znajduje się na wschód od Baru nad Hańczą w Bachanowie,                  

w kierunku Jeziora Hańcza, którego poziom wody znajduje się na wysokości 227 m n.p.m. 

Odległość między wierzchołkiem wzniesienia a lustrem wody Jeziora Hańcza wynosi na 

mapie 2,8 cm. Zapisz swoje wyliczenia. 

 

 

Zadanie 4. /0-1p./ 

Podaj trzy cechy Jeziora Hańcza, które świadczą, że jest to jezioro rynnowe. 

 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 5. /0-1p./ 

Czy dno Jeziora Hańcza jest kryptodepresją?  Swoją odpowiedź uzasadnij. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 6. /0-1p./ 

Wypisz trzy elementy środowiska geograficznego, które nie są elementami środowiska 

przyrodniczego, a które znajdują się na terenie Bachanowa, w odległości nie większej jak 

jeden kilometr od tafli Jeziora Hańcza. 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 7. /0-1p./ 

 Wskaż wartość azymutu, który musi obrać turysta znajdujący się w punkcie 

widokowym w Rezerwacie Głazowisko Bachanowo, aby mógł dojść do Rezerwatu 

Głazowisko Łopuchowskie. 

a) 15° 

b) 30° 

c) 45° 

d) 210° 
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Zadanie 8. /0-1p./ 

 Do obiektu dopisz nazwę metody kartograficznego przedstawiania cech 

ilościowych i jakościowych na mapach, które użyto do przedstawienia następujących 

elementów: 

a) pola namiotowe - …………………………………………………………………… 

b) lasy -  ……………………………………………………………………………….. 

c) poziomice - …………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 9. /0-1p./ 

Uporządkuj wydarzenia, które doprowadziły do utworzenia Jeziora Udziejek od 

najstarszego do najmłodszego. 

 

A – ocieplenie klimatu; 

B – akumulacja materiału skalnego przez wody topniejącego lądolodu w szczelinach 

między bryłami martwego lodu, a następnie na bryłach martwego lodu; 

C – ochłodzenie klimatu, 

D – roztopienie się brył martwego lodu i powstanie jezior – oczek wytopiskowych; 

E – wkroczenie lądolodu; 

F – rozpad lądolodu na bryły martwego lodu. 

 

………          ………          ………          ………          ………          ……… 
najstarsze                                                                                                               najmłodsze 

 

Zadanie 10. /0-1p./ 

 Uzupełnij zdanie zaznaczając symbole prawidłowych odpowiedzi. 

 

Występowanie terenów bagiennych wokół jezior: Jaczno, Kamenduł, Kojle świadczy o: 

1. płytkim zaleganiu 

poziomu saturacji, 

  

spowodowane jest to 

zaleganiem  w podłożu 

A  iłów i glin. 

B  piasków i żwirów. 

2. głębokim zaleganiu 

poziomu saturacji, 
C  głazów narzutowych. 
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Poniższą mapę wykorzystaj do wykonania zadań 11. i 12. 

 
Źródło: opracowanie  na podstawie fragmentu mapy geologiczno-turystycznej Suwalskiego Parku 

Krajobrazowego  

 https://spk.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/Mapa-geologiczno-urystyczna_1.25000.pdf 
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Zadanie 11. /0-2p./ 

 Korzystając z mapy topograficznej, mapy geologicznej oraz własnej wiedzy 

uzupełnij tabelę dopisując nazwy wypukłych form fluwioglacjalnych oraz symbol ich 

genezy. Nazwy form i symbole wybierz z poniższych. 

 

Nazwy form:  

drumlin, kem, oz, wał moreny. 

 

Geneza formy: 

A – powstała na skutek akumulacji w szczelinach między bryłami martwego lodu; 

B – powstała na skutek wyciśnięcia i spiętrzenia skał przed czołem lądolodu; 

C – powstała na skutek akumulacji w tunelach pod lądolodem; 

D – powstała na skutek wymycia materiału ilastego przez wody wypływające sprzed 

lądolodu. 

 

Lp. Opis obiektu Forma fluwioglacjalna Symbol genezy 

formy 

1. Wzniesienie położone przy 

południowo-zachodnim brzegu 

Jeziora Hańcza 

  

2. Wzniesienia położone przy 

południowo-wschodnim brzegu 

Jeziora Hańcza 

  

3. Pagórki położone na południe od 

jezior Jaczno i Kolje 

  

 

Zadanie 12. /0-1p./ 

 Na podstawie analizy treści map topograficznej i geologicznej oceń zdania 

wstawiając znak „X” w odpowiednim miejscu: 

 

Lp. Zdanie Ocena 

Prawda Fałsz 

1. Szeszupa wypływając z Jeziora Kamenduł, w swojej dolinie 

nagromadziła piaski i żwiry terasów rzecznych. 

  

2. Torfy wypełniające obniżenia terenu powstały w holocenie.   

3. Osady budujące moreny czołowe są młodsze od osadów,              

z których zbudowane są kemy. 
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Zadanie 13. /0-2p./ 

 Oblicz wysokość Słońca w dniu 22 czerwca w Montevideo (35°S, 56°W). Podaj 

stronę nieba, po której obserwator w stolicy Urugwaju widzi górowanie Słońca. Zapisz 

swoje obliczenia. 

Obliczenia: 

 

 

 

 

Wysokość Słońca nad horyzontem: …………………………………………………… 

 

Strona nieba: ……………………………………………………………………………  

 

Zadanie 14./0-1p./ 

 Oblicz godzinę czasu słonecznego w Montevideo (35°S, 56°W), w momencie, gdy 

mieszkaniec Rzeszowa (50°N, 22°E) obserwuje górowanie Słońca. Zapisz swoje 

wyliczenia. 

Obliczenia: 

 

 

 

Czas miejscowy w Montevideo: …………………………………………………………….. 

 

Zadanie 15. /0-1p./ 

Podaj dwie różnice między Marsem, a Saturnem. 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 16. /0-1p./ 

 Oceń zdania dotyczące elementów klimatu wpisując we właściwej komórce tabeli 

znak „X”. 

 

Lp. Zdanie Ocena 

Prawda Fałsz 

1. W okolicach równikowych występuje stały wyż baryczny 

wywołany dużą wysokością troposfery.  

  

2. Pasaty u wybrzeży Peru powodują zjawisko uppwelingu.   

3. Wiatry zachodnie silniej zaznaczają się na półkuli 

południowej ze wzglądu na większy udział powierzchni 

wodnych, w umiarkowanych szerokościach geograficznych 

tej półkuli. 
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Zadania 17. i 18. rozwiąż korzystając z poniższych klimatogramów. 
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Zadanie 17. /0-1p./ 

  Stacjom meteorologicznym zamieszczonym na mapie konturowej Europy 

przyporządkuj numery klimatogramów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - …………………………………………… 

B - ……………………………………………. 

C - …………………………………………… 

D - …………………………………………… 

Zadanie 18. /0-1p./ 

 Oceń zdania dotyczące danych przedstawionych na klimatogramach oraz stacji 

meteorologicznych, które zaznaczono na mapie w poprzednim zadaniu, wpisując we 

właściwej komórce tabeli znak „X”. 

Lp. Zdanie Ocena 

Prawda Fałsz 

1. Najniższe roczne amplitudy miesięcznych temperatur powietrza 

występują w stacji, którą reprezentuje klimatogram 2. 

  

2. W stacji, którą reprezentuje klimatogram 3., występuje zależność 

„wraz ze wzrostem średniej miesięcznej temperatury powietrza 

wzrasta średnia miesięczna suma opadów”. 

  

3. Najwyższą roczną sumę opadów odnotowuje się  

w stacji, którą reprezentuje klimatogram 2. 

  

4. W stacji A pogodę w ciągu roku kształtują głównie masy 

powietrza polarnomorskiego. 

  

5. W stacji B pogodę latem kształtują głównie masy powietrza 

polarnego. 
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Zadanie 19./0-1p./ 

Dokończ zdanie zakreślając symbole właściwych odpowiedzi. 

 

Wzdłuż wybrzeży Namibii i Angoli płynie prąd: 

1. Benguelski, jest 

to 

prąd 

 

A Ciepły, a) jego występowanie powoduje znaczny 

spadek temperatury powietrza wraz        

z wysokością, kondensację pary wodnej  

i obfite opady. 

2. Labradorski, b)  jego występowanie powoduje, że            

w warstwie przygruntowej temperatura 

powietrza jest niższa, niż na wyższych 

wysokościach, skutkiem tego jest brak 

opadów. 

B 

 

zimny, 

3. Peruwiański, c) przynosi góry lodowe znad Antarktydy 

w okolice Zwrotnika Koziorożca. 

 

Zadanie 20. /0-1p./ 

 Podkreśl nazwy  skały powstałej wskutek metamorfizmu dynamicznego. 

 

andezyt,                  bazalt,               gnejs,                  granit,          less,          marmur,        

piaskowiec,                      sól kamienna,               węgiel kamienny,                    żwir 

 

Zadanie 21. /0-1p./ 

 
              Rys. Przekrój przez litosferę wzdłuż 10°S 

Dokończ zdanie zakreślając symbole właściwych odpowiedzi. 

 

Pod Afryką występuje strefa: 

1. kolizji, jej występowaniu 

towarzyszą: 

a) wulkany tarczowe, słabe trzęsienia 

ziemi. 

2. ryftu 

kontynentalnego, 

b)  trzęsienia ziemi, obrywy skalne, 

osuwiska. 

3. subdukcji, c) trzęsienia ziemi, powstawanie rzeźby 

zrębowej, wybuchy wulkanów 

stożkowych. 
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Zadania 22. i  23. rozwiąż korzystając z poniższych fotografii. 

 

 
Źródło:  A - http://img3.garnek.pl/a.garnek.pl/007/629/7629590_800.0.jpg; B - 

http://www.geologia.fora.pl/viewimage.php?i=22 

 

Zadanie 22. /0-1p./ 

 Określ wiek skały A względem skały B. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 23. /0-1p./ 

 Dokończ zdanie zakreślając symbole poprawnych odpowiedzi. 

 

Jedną z metod badania względnego wieku skał jest metoda: 

1. paleontologiczna, określa się 

nią wiek 

skał na 

podstawie 

A. badania składu chemicznego. 

2. radiometryczna, B. występowania skamieniałości przewodnich. 

3. termoluminescencji, C. ułożenia warstw skalnych. 

 

 

Zadanie 24. /0-2p./ 

Do nazwy formy terenu dopisz czynnik rzeźbotwórczy. 

 

Np.: mierzeja – działalność akumulacyjna morza 

 

a) dolina U-kształtna - …………………………………………………………………. 

b) wydma paraboliczna - ……………………………………………………………….. 

c) delta - ………………………………………………………………………………... 

d) gołoborze - …………………………………………………………………………... 

e) meander - ……………………………………………………………………………. 

 

A B 
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Zadanie 25. /0-1p./ 

Podaj trzy różnice między czarnoziemem, a glebą bielicową. 

1. ……………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 26. /0-1p./ 

Zakreśl symbole zdań odnoszące się do tajgi. 

 

a) Występuje w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego morskiego. 

b) Dominują w niej następujące gatunki drzew: świerki, modrzewie i brzozy. 

c) Drzewa rosną stosunkowo rzadko, gdyż niski jest kąt padania promieni 

słonecznych. 

d) Drzewa tajgi są przystosowane do suszy biologicznej. 

e) Przedstawicielami dużych ssaków żyjących w tajdze są wilki, niedźwiedzie i 

bizony. 

 

 

Zadanie 27. /0-1p./ 

 Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego prowadzone są prace nad restytucją 

rysia. Wyjaśnij, co przez to rozumiesz. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Poniższe wykresy wykorzystaj do rozwiązania zadań 28. i 29. 

 

 
Rys. Struktura płci i wieku ludności Polski 

 Zadanie 28./0-1p./ 

Podaj trzy zmiany, które zaszły w strukturze demograficznej Polski w latach 

2004-2019. 

1……………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………..... 

Zadanie 29.  /0-1p./ 

Wykorzystując informacje zawarte na wykresach oblicz wskaźnik 

(współczynnik) feminizacji w Polsce, w 2019 roku, w grupie wieku 65-69 lat. Zapisz 

swoje obliczenia. 
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Zadanie 30./0-1p./ 

 

 

 
Rys. Saldo migracji wewnętrznych w Polsce na pobyt stały w 2019 roku 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2020, Warszawa, ZWS, s. 38 

 

Oceń zdania wstawiając znak „X” w odpowiednim miejscu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Zdanie Ocena 

Prawda Fałsz 

1. W każdym województwie, które zanotowało wzrost 

zarówno ludności wiejskiej jak i miejskiej, liczba osób 

przybyłych do miast była wyższa, niż liczba osób 

osiedlających się na wsi. 

  

2. Największy przyrost ludności wiejskiej na skutek 

migracji wewnętrznych zanotowano w województwie 

wielkopolskim. 

  

3. Największy ubytek ludności ogółem zanotowano w 

województwie lubelskim. 

  

4. W ponad połowie województw saldo migracji z miasta 

na wieś było dodatnie. 

  

5. Wszystkie województwa, które miały dodatnie saldo 

migracji leżą na terenie ziem, które należały do Polski 

przed 1939 rokiem. 
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Zadanie 31./0-2p./ 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 

 

 

Na mapie zaznaczono po dwa państwa, w których, w latach 2010-2020, zaobserwowano różne 

procesy związane z urbanizacją. Uzupełnij tabelę wpisując obok rodzaju procesu urbanizacyjnego 

numery państw zaznaczonych na mapie. 

Lp. Proces Symbol na mapie Nazwa państwa 

1. dezurbanizacja   

  

2. nadurbanizacja   

  

3. suburbanizacja   

  

 

Zadanie 32. /0-2p./ 

Oceń zdania wstawiając znak X w odpowiedniej komórce tabeli. 

Lp. Zdanie Ocena 

prawda fałsz 

1. Zjawisko nadurbanizacji występuje w państwach słabo 

rozwiniętych gospodarczo, które posiadają wysoki wskaźnik 

urbanizacji.  

  

2. Do zjawiska nadurbanizacji dochodzi w procesie reurbanizacji.   

3. Zjawisko dezurbanizacji polega na spadku liczby ludności miasta 

– ludność przenosi się na tereny podmiejskie. 

  

4. W czasie procesu suburbanizacji  roczny wzrost liczby ludności 

miast przekracza 2%. 

  

5. Reurbanizacja to proces wzrostu liczby ludności centrum miasta, 

zachodzi bezpośrednio po fazie suburbanizacji. 

  

6. W państwach, gdzie występuje nadurbanizacja, do 2% 

mieszkańców miast zamieszkuje dzielnice slumsów.  

  

C 
B 

D 

E 
F 



MATURA Z NOWINAMI 2022 - ARKUSZ MATURALNY Z GEOGRAFII 
 

 
 

Strona 16 z 28 
 

Zadanie 33. /0-1p./ 

 
 Na mapie zaznaczono trzy województwa, które posiadały w 2019 roku największą 

obsadę wybranych zwierząt gospodarskich. Do nazwy zwierzęcia dopisz nazwę 

województwa, w którym występuje największa liczba sztuk na 100 ha użytków rolnych. 

 

a) bydło - ……………………………………………………………………………………. 

 

b) kury - …………………………………………………………………………………….. 

 

c) trzoda chlewna - ………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 34.  /0-1p./ 

0
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2019 r.

 
Rys. Zbiory wybranych zbóż w świecie 

 

Podaj dwie przyczyny, które spowodowały wzrost zbiorów kukurydzy. 

 

1. …………………………………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 35. /0-1p./ 

 Poniższe mapy przedstawiają rozmieszczenie upraw  zbóż, których najwięcej 

zebrano w świecie w 2019 roku. Do symbolu mapy dopisz nazwę zboża. 

 
Źródło: https://decolonialatlas.wordpress.com/2016/10/09/agricultural-maps-of-the-world/  

 http://theworldwidevegetables.weebly.com/genus-hordeum.html 

 

A - …………………………………………………………………………………………… 

B - …………………………………………………………………………………………… 

C - …………………………………………………………………………………………… 

D - …………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 36. /0-1p./ 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2021, ZWS Warszawa, 2021 

 Sformułuj zależność między przeciętną powierzchnią indywidualnego 

gospodarstwa rolnego, a ilością ciągników przypadających na 100 ha użytków rolnych.  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 37. /0-1p./ 

 
Źródło: Rocznik Statystyczny Województw 2021, ZWS Warszawa, 2021 

Sformułuj prawidłowość dotyczącą plonów pszenicy i wielkości nawożenia. 
 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 38./0-1p./ 

Do opisu regionu geograficznego dobierz jego nazwę spośród następujących: 

południowoamerykański, zachodnioeuropejski, śródziemnomorski, północnoamerykański, 

północnoafrykański-zachodnioazjatycki, 

 

Lp. Cechy rolnictwa regionu Nazwa regionu 

1. Dominuje rolnictwo intensywne kapitałochłonne.  

Gospodarstwa są zwykle średniej wielkości. Bardzo 

duża rolę odgrywa sadownictwo cytrusów                   

i winorośli oraz uprawa oliwek. warzyw. 

Zatrudnienie w rolnictwie jest niskie. 

 

2. Rolnictwo ma w przeważającej części charakter 

ekstensywny pracochłonny, wyjątkiem są 

zintensyfikowane uprawy dolin rzecznych. 

 Dużą rolę odgrywa chów (w tym  o pasterstwo 

koczownicze). Zatrudnienie w rolnictwie jest 

wysokie, towarowość niska. 

 

3. Gospodarstwa o dużej powierzchni, mocno 

zmechanizowane, rolnictwo ekstensywne 

kapitałochłonne. Rolnictwo monokulturowe, 

znaczny udział upraw modyfikowanych 

genetycznie.  Wokół dużych skupisk ludzkich  

intensywne rolnictwo kapitałochłonne.  

 Zatrudnienie w rolnictwie jest niskie, a towarowość  

wysoka. 

 

4. Dominuje zmechanizowane rolnictwo intensywne 

kapitałochłonne z dużym wykorzystaniem 

nawozów i środków chemicznych, oparte o średniej 

wielkości gospodarstwa. Zatrudnienie w rolnictwie 

jest niskie, bardzo wysoka jest towarowość. 
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Zadania  39. i 40. rozwiąż wykorzystując poniższą mapę. 

Zadanie 39. /0-1p./ 

 Na mapie zaznaczono złoża trzech surowców mineralnych. Uzupełnij tabelę 

dopisując do symbolu złoża z mapy nazwę surowca i nazwę okresu geologicznego,  

w którym powstał. Nazwy surowców mineralnych i złóż wybierz spośród poniżej 

podanych. 

 
Surowce mineralne: rudy miedzi, siarka, węgiel kamienny, sól kamienna. 

Okresy geologiczne: sylur, karbon, perm, trias, neogen. 

Symbol na mapie Nazwa surowca Nazwa okresu geologicznego, w którym 

powstał surowiec 

A   

B   

C   

 

Zadanie 40. /0-1p./ 

 Oceń zdania dotyczące złóż surowców zaznaczonych na mapie wpisując we 

właściwej komórce znak „X”. 

Lp. Zdanie Ocena 

Prawda Fałsz 

1. Skały eksploatowane w złożach są skałami osadowymi.   

2. Złoża skał występują w postaci pokładów.   

3. Głębokość zalegania złóż jest mniejsza niż 500 metrów 

poniżej poziomu gruntu. 

  

4. Złoża eksploatowane są metodą odkrywkową.   
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Zadanie 41./0-1p./ 

  

Na mapie zaznaczono cztery z siedmiu istniejących w Polsce rafinerii. Do nazwy 

miejscowości, na terenie której się znajduje dobierz symbol zakładu z mapy oraz czynnik, 

który zadecydował o jej lokalizacji. 

Czynniki lokalizacji: rynek zbytu, baza surowcowa, czynnik polityczny, położenie 

w pobliżu ropociągu, możliwość dowozu surowców drogą morską, zaopatrzenie w wodę 

Lp. Miejscowość Symbol na 

mapie 

Czynnik lokalizacji 

1. Gdańsk   

2. Krosno   

3. Płock   

4. Trzebinia   

Zadanie 42. /0-1p./ 

Dobierz właściwe dokończenie zdania. 

Lej depresyjny to: 

A obniżenie terenu 

poniżej poziomu morza 

D spowodowane zapadnięciem się wyeksploatowanych 

chodników górniczych. 

B obniżenie terenu  E spowodowane wypompowaniem wód podziemnych 

w czasie eksploatacji złoża. 

C obniżenie poziomu wód 

gruntowych 

F spowodowane eksploatacją surowców mineralnych 

zalegających poniżej poziomu morza. 

 



MATURA Z NOWINAMI 2022 - ARKUSZ MATURALNY Z GEOGRAFII 
 

 
 

Strona 22 z 28 
 

Zadanie 43. /0-1p./ 

                        
Na mapie zaznaczono wybrane technopolie. Do nazwy technopolii  dobierz jej symbol 
z mapy oraz podaj nazwę państwa, na terenie którego znajduje się. 
Lp. Nazwa technopolii Symbol 

na 
mapie 

Nazwa państwa, na którego 
terytorium znajduje się 

technopolia  
1. Dolina Krzemowa   

2. Droga 128   

3. Korytarz M4   

4. Oulu   

5. Tel Awiw - Jafa   

6. Wyspa Krzemowa   

Zadanie 44. /0-1p./ 

Wyjaśnij, używając dwóch argumentów, dlaczego technopolie powstają            

w państwach leżących na półkuli północnej. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zadanie 45. /0-1p./ 
Wskaż czynniki, które decydują o lokalizacji technopolii. 

a) występowanie złóż krzemu, 
b) występowanie wyższej uczelni technicznej, 

c) położenie w pobliżu morza, 

d) położenie w pobliżu lotniska lub drogi szybkiego ruchu, 

e) położenie w pobliżu hut metali kolorowych, 

f) położenie w miejscach o dużej atrakcyjności środowiska przyrodniczego. 
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Zadanie 46. /0-1p./ 
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Rys. Morska flota handlowa według bander w 2019 roku 

Wyjaśnij, przy pomocy dwóch argumentów, dlaczego flota pływająca pod banderami 
Liberii, Panamy i Wysp Marshalla jest znacznie większa niż w państwach, które 
uchodzą za potęgi gospodarcze świata. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 47. /0-1p./ 

Spośród portów morskich Polski, które obsługują statki w handlu międzynarodowym 

wskaż port, w którym najwięcej przeładowuje się ropy naftowej i port, w którym 

przeładowuje się najwięcej gazu ziemnego. 

Porty Polski obsługujące statki w ruchu międzynarodowym: Gdańsk, Gdynia, 

Kołobrzeg, Police, Szczecin, Świnoujście. 

gaz ziemny - ………………………………………………………………………………… 

ropa naftowa - ………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 48./0-1p./ 

 

 
 

Rys. Struktura importu i eksportu Polski według sekcji nomenklatury SITC w 2019 

roku (ceny bieżące) 

Źródło: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021, Warszawa, ZWS, s. 281 

 

 

Na podstawie analizy treści wykresu uzasadnij dwoma argumentami, że Polska ma 

korzystniejszą strukturę eksportu niż importu. 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 49. /0-2p./ 

a) Na mapie zaznaczono tzw. parapaństwa (państwa pozorne). Wyjaśnij, co rozumiesz pod 

pojęciem parapaństwo. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

b) Podaj nazwę dwóch parapaństw zaznaczonych na mapie wraz z numerami, pod którymi 

znajdują się na mapie. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 50.  /0-1p./ 

Do rodzaju działalności organizacji wyspecjalizowanej ONZ dobierz jej nazwę.. 

Nazwa organizacji: FAO, UNESCO, WHO, IBRD 

Lp. Zadania Nazwa 

1. Zajmuje się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem 

dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów 

wiejskich. Główna siedziba organizacji znajduje się Rzymie. 

 

2. Ustala normy i standardy, np. dotyczące składu lekarstw             

i jakości żywności, tworzy politykę zdrowotną opartą na 

wiedzy naukowej, zarządza kryzysami zdrowotnymi. 

Główna siedziba organizacji zlokalizowana jest w Genewie. 

 

3. Podstawowym jej celem jest wspieranie współpracy 

międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także 

wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na 

kolor skóry, status społeczny i religię. Główna siedziba 

organizacji jest Paryż. 
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Zadanie 51. /0-1p./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mapie zaznaczono jednym kolorem dwa wybrane państwa należące do jednej 

organizacji międzynarodowej. Uzupełnij tabelę dopisując do nazwy organizacji nazwy 

państw zaznaczonych na mapie. 

Lp. Nazwa organizacji Państwa zaznaczone na mapie 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Zadanie 52. /0-1p./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mapie zaznaczono trzy terytoria zależne. Uzupełnij tabelę dopisując do nazwy 

terytorium jego numer z mapy i nazwę państwa, do którego należy. 

Nazwa terytorium Symbol 

na mapie 

Nazwa państwa, do którego należy 

terytorium 

Ceuta   

Nowa Kaledonia   

Falklandy (Malwiny)   
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Zadanie 53. /0-1p./ 

Wymień dwie korzyści, które posiadają kraje mające terytoria zależne. 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Brudnopis: 
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