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Matura z Nowinami 2022 – geografia – kryteria zaliczania 

Numer 
zadania 

Przewidywana odpowiedź Punktacja Kryteria zaliczania 

1.  Skala mapy 1:40 000 
1cm – 40 000cm 
1cm – 400m 
1cm² - 160 000m² 
1ha = 100m · 100m = 10 000m² 
15,88ha = 158800m² 
158800m² - x cm² 
160 000 m² - 1cm² 
X = 0,9925 cm² = 99,25 mm² 

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

2.  2c 0-1p. - za prawidłową 
odpowiedź 1p. 

3.  1:40 000 
1cm – 40 000cm 
1cm – 400 m 
2,8cm – 1120 m  (odległość w linii prostej) 
266,3 m n.p.m. – 227 m n.p.m. = 39,3 m (różnica 
wysokości) 
(39,3 : 1120) x 1000 = 35,01‰ / 35‰/ lub 35 m/km 
(nachylenie, spadek stoku) 
 

0-2p. - za prawidłowe 
wyliczenie odległości 
rzeczywistej w linii 
prostej i różnicy 
wysokości  oraz 
podanie jednostek 1p.; 
- za prawidłowe 
wyliczenie nachylenia 
wraz z jednostką 1p. 

4.  Np.: 
wąskie, długie, głębokie, duże nachylenie zboczy 
misy jeziornej, występowanie przegłębień w dnie,  … 

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

5.  Jezioro Hańcza nie jest kryptodepresją – jego dno 
znajduje się powyżej poziomu morza. 

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

6.  Np.: parking, bar, inny obiekt noclegowy, przystanek 
autobusowy, droga asfaltowa, … 

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

7.  b. 0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

8.  a) Sygnaturowa 
b) Powierzchniowa (zasięgu) 
c) Izarytmiczna (izolinii) 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

9.  C-E-A-F-B-D 0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

10.  1A. 0-1p. -- za zapis wyliczeń           
i poprawną odpowiedź 
1p. 
 

11.  1. oz – C; 
2. wał moreny czołowej – B; 
3. kem – A. 

0-2p. - za wypełnienie 
dwóch wierszy tabeli 
1p., 
- za poprawne 
wypełnienie trzech 
wierszy 2p. 
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12.  1. F; 
2. P; 
3. F. 

0-1p. - za prawidłowe 
rozwiązanie zadania 
1p. 

13.  α – kąt padania promieni słonecznych 
φ – szerokość geograficzna 
 0 - α= φ        ́  
 0  – α =  5         ´ 
α =  0  -( 5         ´) = 31°34´S  
Obserwator w Montevideo widzi górowanie Słońca 
po północnej stronie nieba. 

0-2p. - za poprawny zapis 
wyliczeń 1p., 
- za poprawny zapis 
wyliczeń i wynik  i 
podanie strony nieba 
2p. 

14.  5      =78  
78  · 4min. =  1  min = 5 godz. 1  min. 
12:00 – 5:12 = 6:48 czasu miejscowego 

0-1p. - za prawidłowy zapis   
i poprawną  
odpowiedź 1p. 

15.  Np.: 
Mars: jest mniejszy, jest ciałem Stałym (Saturn 
gazowym lub ciekłym, szybciej obiega Słońce, 
wolniej obraca się wokół własnej osi, itp. 

0-1p. - za prawidłową 

odpowiedź 1p. 

16.  1. F; 
2. P; 
3. P. 

0-1p. - za prawidłową 

odpowiedź 1p. 

17.  A1,  
B3, 
C2, 
D4. 

0-1p. - za prawidłową 

odpowiedź 1p. 

18.  1.F; 
2.F; 
3.F; 
4.P; 
5. F. 

0-1p. - za prawidłową 

odpowiedź 1p. 

19.  1,B,b. 0-1p. - za prawidłową 

odpowiedź 1p. 

20.  Gnejs. 0-1p. - za prawidłową 

odpowiedź 1p. 

21.  2,c. 0-1p. - za prawidłową 

odpowiedź 1p. 

22.  Skała A jest młodsza. 0-1p. - za prawidłową 

odpowiedź 1p. 

23.  1,B. 0-1p.  - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

24.  a) lodowiec górski; 
b) wiatr; 
c) wody płynące; 
d) wietrzenie mrozowe; 
e) działalność morza. 

0-2p. - za podanie  trzech 
(czterech) czynników  
1p., 
- za podanie  pięciu 
czynników  1p., 

25.  Np.: 
Czarnoziem posiada  poziom próchniczy o większej 
miąższości; 

0-1p.  - za poprawną 
odpowiedź 1p. 
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Czarnoziem nie posiada poziomu wymycia; 
Czarnoziem wytwarza się na lessach, gleba bielicowa 
na piaskach lub żwirach; 
Czarnoziem wytwarza się pod roślinnością trawiastą, 
a gleba bielicowa pod roślinnością lasu iglastego; 
Czarnoziem jest glebą klimatu umiarkowanego 
kontynentalnego ciepłego, a gleba bielicowa 
umiarkowanego chłodnego. 
Gleba bielicowa ma odczyn bardziej kwaśny niż 
czarnoziem. 

26.  b, c, d  0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

27.  Wprowadzanie gatunku na tereny, gdzie 
występował on wcześniej.  

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

28.  Np.: 
Wzrost udziału osób po 80. roku życia, 
Spadek udziału roczników 10 – 29 lat, 
Zmniejszenie udziału roczników 45 – 54, 
Przewaga liczebna kobiet pojawia się w grupie 55-59 
lat (w 2004 roku w grupie 45-49 lat). 
- inne logiczne 

0-1p. - za wskazanie   różnic 
1p. 

29.  3,6:2,9=1,2414 
1, 414·100 = 1 4,14 

0-1p. - za zapis wyliczeń                    
i prawidłową 
odpowiedź   p. 
Uwaga: 
Oceniane pierwsze trzy 
cyfry wyniku, podanie 
jednostki „%” 
dyskwalifikuje 
odpowiedź. 

30.  1. F, 
2. F, 
3. P, 
4. P, 
5. F  

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

31.  1. B – Polska, A – Wielka Brytania; 
2. F – Libia, G – Wenezuela; 
3. D – Pakistan, E - Indie 

0-2p. - za wypełnienie 4(5) 
wierszy 1p., 
- za wypełnienie   
wierszy 2p. 

32.  1. P, 
2. F, 
3. P, 
4. F, 
5. F  

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

33.  a) podlaskie; 
b) śląskie; 
c) wielkopolskie.  

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

34.  Np.: 
- zwiększenie powierzchni zasiewów, 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź  1p. 
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- wyhodowanie odmian, które dają wyższe plony, 
- wprowadzenie na szeroką skalę odmian 
modyfikowanych genetycznie, 

35.  A – jęczmień; 
B – pszenica; 
C – kukurydza; 
D – ryż. 

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

36.  Im mniejsza powierzchnia gospodarstwa, tym 
większa ilość przypadających ciągników na 100 ha 
użytków rolnych. 

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

37.  W województwach, w których jest większe 
nawożenie na jednostkę powierzchni, plony pszenicy 
są wyższe. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

38.  1. śródziemnomorski, 
2. północnoafrykański-zachodnioazjatycki, 
3. północnoamerykański, 
4. zachodnioeuropejski 

0-1p. - za poprawne 
rozwiązanie zadania 
1p. 

39.  A – miedź – perm; 
B – sól kamienna – perm; 
C – węgiel kamienny - karbon 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

40.  1. P; 
2. F; 
3. F; 
4. F. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

41.  1. A – możliwość dowozu surowców drogą morską; 
2. D – baza surowcowa; 
3. B – położenie w pobliżu ropociągu; 
4. C – rynek zbytu. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

42.  C, E. 0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

43.  1. B – USA; 
2. C – USA; 
3. D – Wielka Brytania; 
4. A – Finlandia; 
5. F – Izrael; 
6.  G - Japonia 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

44.  Np.: 
Państwa półkuli północnej posiadają pieniądze na 
badania naukowe; 
Państwa półkuli północnej posiadają 
wykwalifikowaną kadrę; 
Państwa półkuli północnej są bogatsze. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 
Uwaga:  
Podane odpowiedzi 
powinny być 
rozłączne! 

45.  b,d,f. 0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

46.  Państwa: Liberia, Panama, Wyspy Marshalla to 
państwa taniej bandery. W państwach tych 
występują: 
- niskie wymagania techniczne od rejestrowanych 
statków, 
- niskie opłaty rejestracyjne, 
- niskie opłaty ubezpieczeniowe, 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 
Uwaga:  
Podane odpowiedzi 
powinny być 
rozłączne! 
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- gwarantują niezmienność opłat rejestracyjnych na 
wiele lat. 

47.  Gaz ziemny – Świnoujście; 
Ropa naftowa – Gdańsk. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

48.  Np.: 
W strukturze eksportu mniej surowców  i paliw; 
W strukturze eksportu większy udział maszyn; 
W strukturze eksportu większy udział towarów 
przemysłowych przetworzonych. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

49.  a) Parapaństwo to obszar teoretycznie należący do 
jakiegoś państwa, ale to państwo nie sprawuje 
nad nim kontroli. /lub/ Państwo, które nie jest 
uznawane przez część państw. 

b) 1 – Sahara Zachodnia, 2 – Kosowo, 3 – 
Naddniestrze, 4 – Abchazja, 5 – Osetia 
Południowa,   – Obwód Nachiczewański, 7 – 
Cypr Pólnocny, 8 – Palestyna, 9 – Somaliland, 10 
– Tajwan. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź na 
podpunkt zadania 1p. 

50.  1. FAO; 
2. WHO; 
3. UNESCO. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

51.  1. USA, Meksyk; 
2. Arabia Saudyjska, Wenezuela; 
3. Francja, Hiszpania; 
4. Białoruś, Kazachstan. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

52.  A – 3, Hiszpania; 
B – 4, Francja; 
C – 1, Wielka Brytania. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 

53.  Np.: 
- możliwość zaopatrzenia w surowce mineralne, 
które nie występują w obrębie państwa; 
- możliwość posiadania egzotycznych owoców; 
- powiększenie terenu łowisk; 
- możliwość lokowania baz wojskowych. 

0-1p. - za poprawną 
odpowiedź 1p. 
Uwaga:  
Podane odpowiedzi 
powinny być 
rozłączne! 
 

 


