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Numer
polecenia
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Liczba

punktów
Zasady przyznawania punktów

1. Wy so kość dol nej sta cji ko lei li no wej
w Kuź ni cach: 1020 m n.p.m.
Wy so kość sta cji na My śle nic kich Tur -
niach: 1360 m n.p.m.
1360 m n.p.m. – 1020 m n.p.m. =
= 340 m
Od po wiedź: Wy so kość do po ko na nia
wy no si 340 m.
Do pusz czal ny błąd po mia ru ±25 m.

0–1 1 pkt – po praw ne od czy ta nie z ma py
i za pi sa nie wy so ko ści, na któ rych le żą
sta cje w Kuź ni cach i na My śle nic kich
Tur niach oraz po praw ny spo sób ob li -
cze nia i po praw ny wy nik
0 pkt – błęd ne od czy ta nie z ma py i za pi -
sa nie wy so ko ści, na któ rych le żą sta cje
w Kuź ni cach i na My śle nic kich Tur niach
oraz błęd ny spo sób ob li cze nia i nie po -
praw ny wy nik lub brak od po wie dzi

2. 1. Skocz nia Wiel ka Kro kiew
2. An ta łów ka
3. Go rycz ko wa Prze łęcz Świń ska
4. Dro ga Bra ta Al ber ta

0–2 2 pkt – po praw ne zlo ka li zo wa nie
wszyst kich obiek tów
1 pkt – po praw ne zlo ka li zo wa nie
dwóch lub trzech obiek tów
0 pkt – po praw ne zlo ka li zo wa nie tyl ko
jed ne go obiek tu lub nie po praw ne zlo -
ka li zo wa nie obiek tów

3. C 0–1 1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi
0 pkt – po da nie błęd nej od po wie dzi lub
brak od po wie dzi

4. Sieć dróg: D1 – gę sta, D6 – brak dróg
Za bu do wa: D1 – gę sta, D6 – brak za -
bu do wy
Obiek ty tu ry stycz ne po cho dze nia
an tro po ge nicz ne go: D1 – du żo,
na przy kład Wit kie wi czów ka, wil la
pod Je dla mi, D6 – ma ło, ko le je li no -
we lub krze seł ko we

0–2 2 pkt – po da nie trzech po praw nych po -
rów nań
1 pkt – po da nie dwóch po praw nych
po rów nań
0 pkt – po da nie tyl ko jed ne go po praw -
ne go po rów na nia lub brak od po wie dzi

5. Na przy kład:
wil la „At ma” 1893 r. (Mu zeum K. Szy -
ma now skie go), „Wit kie wi czów ka”,
Mu zeum K. Ma ku szyń skie go.

0–1 1 pkt – po da nie trzech po praw nych
przy kła dów
0 pkt – po da nie dwóch po praw nych
przy kła dów, jed ne go przy kła du lub
brak od po wie dzi

6. Na przy kład:
Im wy żej, tym chłod niej (ni ska tem -
pe ra tu ra). Wy so kie szczy ty są po zba -
wio ne gleb, na któ rych mo gły by
ro snąć ro śli ny.

0–2 2 pkt – po da nie dwóch ar gu men tów
1 pkt – po da nie jed ne go ar gu men tu
0 pkt – po da nie błęd nych ar gu men tów
lub brak od po wie dzi

W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi. 
W te go ty pu za da niach na le ży rów nież uznać od po wie dzi ucznia, je śli są ina czej sfor mu ło wa ne, ale ich sens jest
zgod ny z po da nym sche ma tem, oraz in ne po praw ne od po wie dzi w nim nie prze wi dzia ne.
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7. Na przy kład:
za sy pa nie przez la wi ny, za gu bie nie się
w gó rach w trak cie szyb ko zmie nia ją -
cych się wa run ków po go do wych.

0–2 2 pkt – po da nie dwóch po praw nych
przy kła dów nie bez pie czeństw
1 pkt – po da nie jed ne go po praw ne go
przy kła du nie bez pie czeń stwa
0 pkt – po da nie nie po praw nych przy -
kła dów nie bez pie czeństw lub brak od -
po wie dzi

8. a) Fałsz
b) Fałsz
c) Fałsz
d) Prawda

0–2 2 pkt – po da nie czte rech po praw nych
od po wie dzi
1 pkt – po da nie dwóch lub trzech po -
praw nych od po wie dzi
0 pkt – po da nie jed nej po praw nej od -
po wie dzi lub brak po praw nych od po -
wie dzi

9. a) 

b) 170° – 160° = 10°
10° • 4 min = 40 min
14.00 + 40 min = 14.40
Od po wiedź: W punk cie Y bę dzie go -
dzi na 14.40.

0–2 1 pkt – po praw ne za zna cze nie punk -
tu X
0 pkt – nie po praw ne za zna cze nie
punk tu X lub brak od po wie dzi

1 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia
oraz po praw ny wy nik
0 pkt – nie po praw ny spo sób ob li cze nia
oraz nie po praw ny wy nik lub brak od -
po wie dzi

10. a) 15° – 6° = 9°C
Do pusz czal ny błąd po mia ru ±2˚C.

b) Termiczna zima nie występuje,
ponieważ średnie miesięczne
temperatury powietrza nie spadają
poniżej 0°C.

0–2 1 pkt – po praw ny spo sób ob li cze nia
i po praw ny wy nik
0 pkt – nie po praw ny spo sób ob li cze nia
oraz nie po praw ny wy nik lub brak od -
po wie dzi 

1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi
wraz z uza sad nie niem
0 pkt – po da nie błędnej od po wie dzi

11. C 0–1 1 pkt – po da nie po praw nej od po wie dzi
0 pkt – podanie błędnej odpowiedzi lub
brak odpowiedzi

12. a) F

b) Na przy kład: 
W D jest du żo wysp i pół wy spów,
a w E jest ich ma ło.

0–2 1 pkt – po praw ne roz po zna nie ty pu
wy brze ża 
0 pkt – nie po praw ne roz po zna nie ty pu
wy brze ża lub brak od po wie dzi

1 pkt – po praw ne wska za nie róż ni cy
mię dzy wy brze ża mi
0 pkt – nie po praw ne wska za nie róż ni cy
mię dzy wy brze ża mi lub brak od po wie dzi

13. pod mor skie trzę sie nie zie mi,
przesuwanie się fragmentów płyt
położonych pod morzami
(oceanami)

0–1 1 pkt – wska za nie wła ści wej przy czy ny
0 pkt – wska za nie nie wła ści wej przy -
czy ny
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14. a) Na przy kład: 
Im więk sze na chy le nie, tym czę ściej
powstaje osuwisko.
b) Na przy kład: 
Znisz cze nia bu dyn ków miesz kal nych,
brak moż li wo ści upra wy ro ślin
na ob sza rach ob ję tych osuwiskiem.

0–2 2 pkt – wska za nie za leż no ści oraz po -
da nie dwóch skut ków
1 pkt – wska za nie za leż no ści lub po da -
nie dwóch skut ków
0 pkt – nie wska za nie za leż no ści i nie -
poda nie dwóch skut ków

15. Na przy kład:
a) Dy na mi ka wzro stu lud no ści ne -
gro idal nej jest kil ka dzie siąt ra zy
więk sza niż eu ro pe idal nej.
b) Więk szy wzrost licz by lud no ści
w kra jach bied nych, sła bo roz wi nię -
tych po wo du je wzrost gło du ją cych
na świe cie.

0–2 2 pkt – po praw ne po rów na nie dy na mi -
ki oraz wska za nie po praw nej za leż no ści
1 pkt – po praw ne po rów na nie dy na mi -
ki lub wska za nie po praw nej za leż no ści
0 pkt – nie po praw ne po rów na nie dy na -
mi ki oraz wska za nie niepoprawnej za -
leż no ści

16. Na przy kład: 
Wy kwa li fi ko wa na ka dra dy dak tycz -
na, za sob ność fi nan so wa (płat na na -
uka, ko re pe ty cje), uczel nie
o wy so kim po zio mie na ucza nia.

0–1 1 pkt – po praw ne po da nie trzech czyn -
ni ków
0 pkt – po da nie dwóch czyn ni ków, jed -
ne go, nie poda nie żad ne go lub po da nie
czyn ni ków nie po praw nych

17. Na przy kład: 
Jest zbyt zim no, aby upra wiać ro śli -
ny. Dłu ga noc po lar na nie sprzy ja
osad nic twu.

0–2 2 pkt – po da nie dwóch po praw nych 
ar gu men tów
1 pkt – po da nie jed ne go po praw ne go
ar gu men tu
0 pkt – nie poda nie żad ne go ar gu men -
tu lub po da nie ar gu men tu nie po praw -
ne go

18. Na przy kład:
Dy na mi ka w pro gno zo wa nym trzy -
dzie sto le ciu bę dzie wyż sza niż w po -
przed nim.

0–1 1 pkt – po da nie po praw ne go wnio sku
0 pkt – po da nie nie po praw ne go
wnio sku

19. Na przy kład: 
Zmniej sze nie ob sza rów zie le ni kosz -
tem za bu do wy, za nie czysz cze nie po -
wie trza spa li na mi, zwięk sze nie
śred niej tem pe ra tu ry rocz nej (tzw.
miej ska wy spa cie pła).

0–1 1 pkt – po da nie trzech po praw nych na -
stępstw
0 pkt – po da nie dwóch po praw nych
na stępstw, jed ne go lub nie poda nie
żad ne go na stęp stwa

20. Elek trow nie opa la ne wę glem bru -
nat nym: Tu rek, Ko nin, Beł cha tów.
Elek trow nie wod ne: Wło cła wek,
Roż nów, So li na.

0–2 2 pkt – po praw ne uzu peł nie nie ca łej
ta be li
1 pkt – po praw ne uzu peł nie nie jed nej
ko lum ny ta be li
0 pkt – nie uzu peł nie nie lub błęd ne
uzu peł nie nie obu ko lumn ta be li

21. a) C
b) Na przy kład: 
upra wia ne na ży znych gle bach,
upra wy w po bli żu wy stę po wa nia cu -
krow ni.

0–2 2 pkt – po praw ne wska za nie ma py oraz
po da nie dwóch czyn ni ków
1 pkt – po praw ne wska za nie ma py lub
po da nie dwóch czyn ni ków
0 pkt – błęd ne wska za nie ma py oraz
po da nie dwóch błęd nych czyn ni ków
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22. Na przy kład:
a) Wo je wódz two ślą skie ma o wie le
gęst szą sieć au to strad i dróg eks pre -
so wych niż wo je wódz two pod kar -
pac kie.

b) Na przy kład: 
1. Więk sze zna cze nie go spo dar cze
ma Gór no ślą ski Okręg Prze my sło wy. 
2. Więk sza licz ba lud no ści wy stę pu je
w wo je wódz twie ślą skim.

c) Przykłady wpływu korzystnego:
przyspieszony jego rozwój, ponieważ
zwiększy dostępność komunikacyjną
województwa z odległymi
miejscowościami, zwiększy się tranzyt
towarów.
Przykłady wpływu niekorzystnego:
zwiększy się zanieczyszczenie
powietrza, hałas, gęstość zaludnienia.

0–3 1 pkt – po praw ne po rów na nie gę sto ści
użyt ko wa nych i pla no wa nych au to -
strad oraz dróg eks pre so wych w obu
wo je wódz twach
0 pkt – nie popraw ne po rów na nie gę -
sto ści użyt ko wa nych i pla no wa nych au -
to strad oraz dróg eks pre so wych w obu
wo je wódz twach lub brak od po wie dzi

1 pkt – po da nie dwóch po praw nych
czyn ni ków wpły wa ją cych na zróż ni co wa -
nie gę sto ści dróg w obu wo je wódz twach
0 pkt – po da nie jed ne go po praw ne go
czyn ni ka, po da nie obu nie po praw nych
czyn ni ków lub brak od po wie dzi 

1 pkt – po da nie dwóch spo so bów wpły -
wu roz wo ju sie ci dróg i au to strad na roz -
wój wo je wódz twa pod kar pac kie go
0 pkt – po da nie jed ne go spo so bu, po -
da nie nie po praw nych od po wie dzi lub
brak od po wie dzi

23. a) Afry ka
b) A

0–2 2 pkt – wska za nie kon ty nen tu oraz za -
kre śle nie po praw ne go wskaź ni ka 
1 pkt – wska za nie kon ty nen tu lub za -
kre śle nie po praw ne go wskaź ni ka
0 pkt – nie po praw ne wska za nie kon ty -
nen tu i za kre śle nie nie po praw ne go
wskaź ni ka

24. Na przy kład: 
szyb ki wzrost licz by lud no ści, za co -
fa nie tech no lo gicz ne, ni skie na kła dy
ka pi ta ło we na rol nic two, upra wa
i ho dow la ma ło wy daj nych ga tun -
ków ro ślin i zwie rząt.

0–1 1 pkt – po da nie trzech przy czyn
0 pkt – po da nie dwóch przy czyn, jed -
nej lub brak od po wie dzi

25. a) B
b) Na przykład: 
du że wy so ko ści względ ne ka nio nu,
atrak cyj ny – pły to wy układ warstw
skal nych, atrak cyj ne punk ty wi do ko -
we, naturalny niezniszczony przez
człowieka krajobraz, niewielka
gęstość zaludnienia.

0–2 2 pkt – podkreślenie po praw nej na zwy
oraz wy mie nie nie trzech wa lo rów tu ry -
stycz nych 
1 pkt – podkreślenie po praw nej na zwy
lub wy mie nie nie trzech wa lo rów tu ry -
stycz nych
0 pkt – podkreślenie nie po praw nej na -
zwy oraz nie poda nie trzech wa lo rów
tu ry stycz nych
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26. Na przy kład:
a) Wiel kie fir my sa mo cho do we
sprze da ją swo je wy ro by na ca łym
świe cie.
b) W ki nach oglą da my te sa me fil my.

0–2 2 pkt – po da nie po jed nym przy kła dzie
w każ dym pod punk cie
1 pkt – po da nie jed ne go przy kła du
w jed nym pod punk cie
0 pkt – brak przy kła dów

27. a) Na przy kład:
Stan zdrowotny pol skich la sów jest
ko rzyst ny w po rów na niu ze sta nem
la sów za chod nich i po łu dnio wych są -
sia dów. Pol ska ma zde cy do wa nie
więk szy od se tek la sów zdro wych niż
po rów ny wa ne kra je.
Moż li wa jest rów nież od po wiedź,
w któ rej uczeń uwzględ nia tyl ko kla -
sę 0. Oce ni wów czas, że Pol ska ma
zdrow sze la sy niż Cze chy i Sło wa cja,
a gor sze niż Niem cy.

b) Naj bar dziej uszko dzo ny
drzewostan: Cze chy.
Naj mniej uszko dzo ny drzewostan:
Da nia lub Irlandia.

0–2 1 pkt – po da nie traf nej, wy ni ka ją cej
z ana li zy wy kre su oce ny sta nu la sów
Pol ski w po rów na niu ze sta nem la sów
w kra jach są sia du ją cych z po łu dnia i za -
cho du oraz po da nie uza sad nie nia
0 pkt – po da nie błęd nej oce ny sta nu la -
sów Pol ski oraz jej uza sad nie nia lub
brak od po wie dzi

1 pkt – po praw ne po da nie dwóch nazw
kra jów zgod nych z po le ce niem
0 pkt – po praw ne po da nie jed nej na -
zwy kra ju, nie po praw ne od po wie dzi
lub brak od po wie dzi

28. a) 4
b) 1
c) 3
d) 2

0–2 2 pkt – po praw ne przy po rząd ko wa nie
czte rech ele men tów
1 pkt – po praw ne przy po rząd ko wa nie
dwóch lub trzech ele men tów
0 pkt – poprawne przy po rząd ko wa nie
jed ne go ele men tu lub brak od po wie dzi

29. E, D, A, B, F, C 0–2 2 pkt – po praw ne przy po rząd ko wa nie
wszyst kich ele men tów
1 pkt – po praw ne przy po rząd ko wa nie
trzech ele men tów
0 pkt – poprawne przy po rząd ko wa nie
dwóch ele men tów, jed ne go lub brak
od po wie dzi

W
sz

ys
tk

ie
 a

rk
us

ze
 m

at
ur

al
ne

 z
na

jd
zi

es
z 

na
 st

ro
ni

e:
 a

rk
us

ze
m

at
ur

al
ne

.p
l


