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Matura z NOWINAMI 2018 – geografia - kryteria zaliczania 

Nr 

zadania 

Przewidywana odpowiedź Punktacja Kryteria zaliczania 

1.  Np. 

W polu 1. mniejsze różnice wysokości 

terenu. 

W polu 1. mniejsza gęstość sieci rzecznej. 

W polu 1. występują zbiorniki wodne. 

W polu1. mniejszy udział lasów  

w powierzchni. 

0-1p. Za podanie dwóch 

poprawnych odpowiedzi 

1p. 

Uwaga: 

Odpowiedzi typu „większe 

wysokości względne” nie 

uznaje się, bo zdający nie 

wskazał,  w którym polu są 

one większe. 

2.  1. – E, 2. – D, 3 – F. 0-1p. Za pełną odpowiedź 1p. 

3.  Wraz ze wzrostem wysokości miąższość 

poziomu aeracji wzrasta 

0-1p. Za prawidłową odpowiedź 

1p. 

4.  3 cm – odległość na mapie między 

korytem Ostrej a punktem B, 

380 m n.p.m. – wysokość punktu B 

380 m n.p.m.- 235 m n.p.m.= 145 m 

 

1 :50 000 

1cm – 50 000cm 

1cm – 500m 

3cm · 500m = 1500m 

 

       
    

     
        

 

       

 Za poprawny zapis 

wyliczeń 1p., 

Za poprawny zapis 

wyliczeń i wynik 2p. 

5.  a) 0-1p. Za prawidłową odpowiedź 

1p. 

6.  droga Wolica III – Kawęczyn -> stok, 

droga Połomia – Kamieniec -> 

wierzchowina, 

droga Latoszyn – Braciejowa -> dno 

doliny. 

 

0-1p. Za prawidłową odpowiedź 

1p. 

7.  a) Zjawisko inwersji termicznej polega na 

tym, że wraz z wysokością temperatura 

rośnie. 

b) W dorzeczu Ostrej chłodniejsze ( - 

wraz ze spadkiem temperatury powietrza 

rośnie jego gęstość) powietrze z 

wierzchowin spływa po stokach do doliny 

i tu zalega. 

c) np.: 

Uszkodzenia zasiewów, wymarzanie 

kwiatów na drzewach owocowych, inne 

logiczne 

0-3p. Za każdą prawidłową 

odpowiedź na podpunkt 

zadania 1p. 
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8.  1. – F, 2 – P, 3 – F, 4 – F, 5 – P. 0-2p. Za trzy, cztery poprawne 

odpowiedzi 1p., 

Za pięć poprawnych 

odpowiedzi 2p. 

9.  Dnia 2.02.2018 roku w Warszawie 

obowiązywał czas urzędowy UT+1 (czas 

południka 15°E), czyli na południku 15°E 

była godzina 14:00 czasu miejscowego i 

strefowego. 

Chicago leży na południku 88°W, leży on 

w strefie 90°W(UT-6), 

Lot trwał 9 godzin. 

14:00 +9 godz. = 23:00 czasu urzędowego 

była w Warszawie w czasie lądowania 

samolotu w Chicago. 

Na południku 15°E była 23:00 czasu 

miejscowego. 

15° + 88° = 103° 

103° · 4min = 412 min = 6godz. 52 min. 

(różnica czasu miejscowego) 

23:00 – 6:52 = 16:08 – godz. Czasu 

miejscowego w Chicago. 

Chicago leży na wschód od południka 

90°W, czas miejscowy w Chicago będzie 

wyższy o 8 min., niż na południku 90°W.  

16:08 – 8 min. = 16:00 (czas miejscowy 

na południku 90°W jest czasem 

strefowym strefy tego południka) 

0-2p. Za obliczenie czasu 

miejscowego i poprawny 

wynik 1p. 

Za wyliczenie czasu 

strefowego i poprawny 

wynik 1p. 

 

Uwaga: 

Zadanie to może być 

wyliczone również innym 

sposobem. 

10.  K – Płyta Afrykańska, L – Płyta 

Rodezyjsko-Tanzańska, M – Płyta 

Somalijska 

0-1p. Za podanie nazw dwóch 

płyt 1p. 

11.  2, b) 0-1p. Za prawidłową odpowiedź 

1p. 

12.  A-1., B-2., C-3., D-5., E-4. 0-2p. Za trzy, cztery poprawne 

odpowiedzi 1p., 

Za pięć poprawnych 

odpowiedzi 2p. 

13.  D – Benguelski, E - Somalijski 0-1p. Za prawidłową odpowiedź 

1p. 

14.  W stacji z rys. 1. im wyższa temperatura, 

tym niższe opady. 

0-1p. Za prawidłową odpowiedź 

1p. 
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15.  

 

0-2p. Za prawidłowe 

dorysowanie strzałek 1p., 

Za prawidłowe podpisanie 

ośrodków barycznych 1p. 

16.  A – cynamonowe – makia, 

B – brak (szaroziemy, inicjalne) – 

roślinność pustyń, 

C – żółtoziemy – las równikowy, 

D – czerwonoziemy – sawanna. 

0-2p. Za prawidłowe 

wypełnienie czterech 

komórek tabeli 1p. 

Za prawidłowe 

wypełnienie całej tabeli 

2p. 

17.  1. – G – Witwatersrand – RPA, 

2. – F – Shaba-Copperbelt – Zambia (lub 

Demokratyczna Republika Konga) 

0-2p. Za prawidłowe 

wypełnienie wiersza tabeli 

1p. 

18.  1. – F, 2. – C, 3. – A, 4. – D, 5. – B, 6. – 

E.  

0-2p. Za prawidłowe 

wypełnienie czterech 

komórek tabeli 1p. 

Za prawidłowe 

wypełnienie całej tabeli 

2p. 

19.  a) bazalt (d), 

b) Skały budujące stożek były mniej 

odporne na procesy wietrzenia, 

c) b. 

0-3p. Za prawidłową odpowiedź 

na podpunkt zadania 1p. 

20.  Np.: 

a)  

1. Zmniejszenie się udziału dzieci i 

młodzieży, 

2. Wzrost udziału ludności w wieku 85 i 

więcej lat, 

b) 

1. Wydłużenie średniego wieku życia, 

2. Mniejsza liczba dzieci w rodzinie, 

c) 

1. Pojawienie się roczników niżu 

demograficznego w szkołach – wzrost 

bezrobocia wśród nauczycieli, 

2. Zwiększenie obciążenia ludźmi w 

wieku poprodukcyjnym. 

 

0-3p. Za prawidłową odpowiedź 

na podpunkt zadania 1p. 

 

Uwaga: 

Zaliczane wyłącznie 

odpowiedzi rozłączne – 

jedna odpowiedź nie może 

zawierać się w treści 

kolejnych np.  

1. Spadek udziału dzieci i 

młodzieży w ogólnej 

liczbie osób, 

2. Zmniejszenie udziału się 

grupy 0-4 lat. 

21.  A – Izrael – judaizm, 0-2p. Za prawidłowe 
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B – Rosja – prawosławie, 

C – Mongolia – buddyzm, 

D – Iran – Islam, 

E – Indie – hinduizm, 

F – Filipiny – katolicyzm. 

wypełnienie czterech 

wierszy tabeli 1p. 

Za prawidłowe 

wypełnienie całej tabeli 

2p. 

22.  a) 

narodowość – Palestyńczycy, 

wyznanie – islam 

b) 

1. brak pracy poza terenami Autonomi 

Palestyńskiej, 

2. bombardowania ze strony Izraela, 

- inne logiczne. 

0-2p. Za prawidłową odpowiedź 

na podpunkt zadania 1p. 

23.  Fragment terytorium państwa, nad którym 

państwo nie sprawuje faktycznej kontroli. 

Abchazja, Osetia Południowa, Autonomia 

Palestyńska, Górski Karabach 

0-2p. Za wyjaśnienie pojecia 

1p., 

Za podanie dwóch 

przykładów para państw 

1p. 

24.  17372000- 8460000= 8912000 – liczba 

kobiet 

 

                
        

          
     

 

   
        

         
                  

0-2p. Za poprawny zapis 

wyliczeń 1p. 

Za poprawny zapis 

wyliczeń i poprawny 

wynik 1p. 

25.  a) 

Powierzchnia zasiewów w Polsce spada. 

b) np.: 

- przeznaczanie terenów rolnych na 

zalesienie, 

- nieopłacalność produkcji rolnej, 

- przeznaczanie terenów rolnych pod 

zabudowę, infrastrukturę drogową. 

c) 

pszenica 

d) 

kukurydza na ziarno (kukurydza) 

0-2p. Za odpowiedź na dwa 

podpunkty zadania 1p. 

Za odpowiedź na cztery 

podpunkty zadania 2p. 

26.  Np.: 

Żyto – zmniejszenie powierzchni 

zasiewów spowodowane brakiem popytu 

na ziarno. Pieczywo żytnie jest wypierane 

pieczywem pszennym. 

Burak cukrowy – wprowadzenie przez 

UE limitów na produkcję cukru. 

Ziemniak – powiększanie się średniej 

powierzchni gospodarstw rolnych, w 

dużych gospodarstwach rolnych stosuje 

się pasze oparte na mieszankach 

zbożowych, gdyż są one łatwiejsze do 

0-2p. Za podanie dwóch 

logicznych argumentów 

1p., 

Za podanie trzech 

logicznych argumentów 

2p. 
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podawania.  

27.  Np.: 

a) 

1. wzrośnie zasolenie wód morskich, 

2. pojawi się więcej gatunków ryb 

morskich. 

b) 

1. skróci się czas przepływu z portu w 

Elblągu do innych portów Polski, 

2. żegluga morska Polski na trasie Zalew 

Wiślany – Bałtyk będzie niezależna od 

Rosji. 

c) 

1. będą mieli utrudnienia w dojeździe do 

swoich domów, 

2. wzrost zanieczyszczeń wód Zalewu 

Wiślanego spowodowany ruchem 

statków. 

0-3p. Za prawidłową odpowiedź 

na podpunkt zadania 1p. 

28.  B 0-1p. Za prawidłową odpowiedź 

1p. 

29.  a, d, e.  0-1p. Za poprawną odpowiedź 

1p. 

30.  a) W większości państw (poza Włochami) 

liczba pasażerów przewożonych 

transportem lotniczym w okresie 2005-

2016 wzrosła. 

b) Białoruś, 

c) Niemcy. 

0-3p. Za prawidłową odpowiedź 

na podpunkt zadania 1p. 

31.  A – Meksyk, B – Lima, C – Stambuł, D – 

Lagos, E – Bombaj (Mumbaj), E – 

Jakarta. 

0-2p. Za podanie nazw trzech 

miast 1p. 

Za podanie nazw sześciu 

miast 2p. 

32.  1. – P., 2. – P., 3. – P., 4 – P., 5 – P., 6. – 

F, 

0-2p. Za podanie trzech 

poprawnych odpowiedzi 

1p., 

Za podanie sześciu 

poprawnych odpowiedzi 

2p. 

33.  1. – D, 2. – F, 3 – C, 4. – B, 5. – E, 6. – A. 

 

 

 

 

0-2p. Za podanie trzech 

poprawnych odpowiedzi 

1p., 

Za podanie sześciu 

poprawnych odpowiedzi 

2p. 

34.  Australia (Brazylia, Rosja) 

1. wysoki udział w strukturze eksportu 

surowców (lub paliw), 

2. niski udział w strukturze eksportu 

maszyn i urządzeń. 

0-2p. Za podanie nazwy państwa 

i jednego argumentu 1p., 

Za podanie nazwy państwa 

i dwóch argumentów 2p. 

 


