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Zadanie 71. (2 pkt) 
Oznacz literą P – zdania prawdziwe, literą F – zdania fałszywe. 
A. stale utrzymująca się pokrywa lodowa na Antarktydzie przyczynia się do obniżenia 
     temperatury wewnątrz kontynentu. ......... 
B. fen to ciepły, suchy i porywisty wiatr opadający z wierzchołków pasma górskiego 
     ku dolinom. ……… 
C. podczas pochmurnych nocy temperatura powietrza obniża się bardziej niż podczas nocy 
     bezchmurnych. ………. 
D. temperatura powietrza na powierzchniach zalesionych jest niższa niż na powierzchniach 
     pozbawionych lasów. ………. 
Zadanie 73. (2 pkt) 
W tabeli przedstawiono dane klimatyczne dla stacji klimatycznej Bagdad (33°21’N, 
44°26’E) leżącej na wysokości 60 m n.p.m. 

 
Na podstawie danych w tabeli oblicz: 
a) średnią roczną temperaturę powietrza, 
b) roczną amplitudę temperatur. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
 
Średnia roczna temperatura powietrza: ............... 
Roczna amplituda temperatur: ………….. 
 
Na podstawie tekstu wykonaj zadania 74 i 75. 
W poniższym tekście źródłowym przedstawiono informacje o El Niňo: 
El Niňo (z hiszp. „chłopiec”) trwa stosunkowo krótko, ale jego skutki są długotrwałe (mówi się wówczas  
o latach obfitości). Jest to zahamowanie zjawiska upwellingu u zachodnich wybrzeży Peru, Ekwadoru i Chile, 
spowodowane osłabieniem wiejących ze wschodu pasatów. W konsekwencji woda zachodniego Pacyfiku płynie 
na wschód 150 m warstwą przykrywającą chłodniejszą wodę. Ogromna ilość niesionej ciepłej wody powoduje 
ogrzanie powietrza i występowanie obfitych opadów deszczu, sztormów i powodzi nad tym obszarem. 
Jednocześnie nad obszarem Azji południowo-wschodniej i północnej Australii zahamowane są deszcze 
monsunowe i obszar zaczyna się gwałtownie wysuszać, występują burze piaskowe, sztormy, pożary.  
W przegrzanych powierzchniowych wodach oceanu wzdłuż Ameryki Południowej zamiera życie. Polipy  
i koralowce przestają nadbudowywać rafy i atole, umierają żyjące z nimi w symbiozie algi. Z łowisk znikają 
sardele, a z braku ryb – ptaki morskie. El Niňo jest bardzo odczuwalne dla ludzi, (zginęło ponad 1000 osób), 
dziesiątki tysięcy straciło dach nad głową, setkom tysięcy grozi widmo głodu. 
Źródło: Na podstawie National Geographic Polska, Wydanie Specjalne 1999. 

Zadanie 74*. (1 pkt) 
Wymień dwie negatywne zmiany przyrodnicze, które są wynikiem działalności El Niňo. 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
Zadanie 75*. (1 pkt) 
Podaj dwie konsekwencje gospodarcze występowania zjawiska El Niňo. 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
Zadanie 79. (2 pkt) 
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Ofiary śmiertelne wśród ludności to najtragiczniejszy skutek występowania cyklonów tropikalnych. Bardzo dużo 
ofiar śmiertelnych było skutkiem wystąpienia cyklonów tropikalnych w Bangladeszu, kraju położonym w delcie 
Gangesu i Brahmaputry. W 1970 r. zginęło tam około 300 tysięcy osób, a w 1991 r. około 140 tysięcy. Skutkiem 
przejścia cyklonów tropikalnych są również katastrofalne zniszczenia. Jednym ze zjawisk, które wywołuje te 
zniszczenia, jest morska fala, zalewająca przybrzeżne części lądu. 
a) Podaj dwa inne zjawiska przyrodnicze towarzyszące cyklonom tropikalnym, które są 
    przyczynami zniszczeń na lądzie. 
1. ..................................................................... 
2. ..................................................................... 
b) Podaj dwie przyczyny (niezależne od siły zjawisk przyrodniczych towarzyszących 
    cyklonom tropikalnym), które mogły wpłynąć na tak dużą liczbę ofiar śmiertelnych 
    w Bangladeszu. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 80*. (1 pkt) 
Na klimatogramie przedstawiono roczny przebieg średnich miesięcznych wartości 
temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych. 

 
Podkreśl poprawną odpowiedź. 
Miejscowość, z której pochodzą dane klimatyczne przedstawione na klimatogramie, znajduje 
się w strefie klimatów 
A. umiarkowanych. B. podzwrotnikowych. C. zwrotnikowych. D. równikowych. 
Zadanie 81*. (1 pkt) 
Podkreśl dwie przyczyny występowania niskich rocznych sum opadów atmosferycznych 
na zachodnim wybrzeżu Afryki, położonym pomiędzy 20°S a 25°S. 
A. wstępujące ruchy mas powietrza w troposferze 
B. zstępujące ruchy mas powietrza w troposferze 
C. oddziaływanie ciepłego prądu morskiego 
D. oddziaływanie zimnego prądu morskiego 
Zadanie 82. (2 pkt) 
Mapa przedstawia rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych na Ziemi. 
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Przyporządkuj każdemu z obszarów oznaczonych na mapie literami A, B, C po jednym 
czynniku, mającym największy wpływ na wielkość rocznej sumy opadów. 
Czynniki: 
1. Oddziaływanie zimnego prądu morskiego. 
2. Oddziaływanie ciepłego prądu morskiego. 
3. Położenie w cieniu opadowym wysokich gór. 
4. Oddziaływanie stałych wyżów barycznych. 
A. .............................. B. .......................... C. ........................... 
Zadanie 83. (1 pkt) 
Mapa przedstawia zasięg stref klimatycznych na Ziemi, które oznaczono cyframi od I do V. 

 
Podaj nazwę strefy klimatycznej, którą opisano poniżej. Zapisz cyfrę, którą oznaczono 
tę strefę klimatyczną na mapie. 
Średnia temperatura powietrza w najchłodniejszym miesiącu wynosi od 10oC do 20oC. Opady 
atmosferyczne są tu zróżnicowane – od najniższych na świecie w suchej odmianie klimatu 
do bardzo wysokich w odmianie monsunowej. Latem występują w tej strefie najwyższe 
temperatury powietrza na Ziemi. 
Nazwa strefy klimatycznej .......................................................................... 
Numer na mapie ...................................... 
Zadanie 86*. (2 pkt) 
Przyporządkuj danym klimatycznym w tabeli nazwy następujących stacji 
meteorologicznych: Białystok, Nowy Targ, Poznań, Świnoujście. 
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T – średnia temperatura powietrza w oC O – opady atmosferyczne w mm 
Zadanie 87*. (2 pkt) 
Wykres przedstawia zawartość w atmosferze ziemskiej wybranego składnika gazowego. 

 
a) Podaj nazwę składnika gazowego, którego zawartość w atmosferze przedstawiono 
     na wykresie. Nazwę składnika dobierz z podanych poniżej. 

dwutlenek siarki, para wodna, ozon, dwutlenek węgla 
................................................................... 
b) Podaj nazwę warstwy atmosfery, w której występuje największa koncentracja tego 
     składnika. 
................................................................... 
 
Zadanie 88. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono zasięg stref klimatycznych na Ziemi. 
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Uzupełnij tabelę, przyporządkowując po jednym numerze strefy klimatycznej do 
każdego z opisów rozkładu opadów atmosferycznych charakterystycznych dla danej 
strefy klimatycznej. 

 
Zadanie 90*. (2 pkt) 
Pogrupuj podane regiony fizyczno-geograficzne na obszary o wilgotnym klimacie 
oraz obszary o suchym klimacie, wpisując oznaczające je cyfry w odpowiednich 
miejscach tabeli. 

1. Półwysep Bretoński, 2. Wielki Erg Wschodni, 3. Nizina Turańska, 
4. Półwysep Indochiński, 5. Wyżyna Irańska, 6. Nizina Gangesu, 

7. Kotlina Kongo, 8. Kotlina Kalahari. 

 
 
Zadanie 91*. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono przekrój pionowy przez strefę frontów atmosferycznych. 

 
Przyporządkuj opisy warunków pogodowych występujących podczas przejścia frontu 
ciepłego i chłodnego do odpowiedniej strefy frontów atmosferycznych. Wpisz 
w wyznaczone miejsca odpowiednią literę. 
Opisy warunków pogodowych podczas przechodzenia frontów atmosferycznych. 

A. Ciśnienie osiąga najniższą wartość, prędkość wiatru słabnie, temperatura powietrza wzrasta, 
                   zachmurzenie jest duże, niskie warstwowe chmury dają opad atmosferyczny o małym natężeniu. 
                   Szerokość strefy opadów sięga kilkuset kilometrów. 

B. Obszar znajduje się w chłodnej masie powietrza, pojawiają się wysokie chmury pierzaste, następnie 
                   kłębiaste i warstwowe, ciśnienie powietrza równomiernie obniża się, wzrasta prędkość wiatru. 

C. Temperatura powierza szybko się obniża. Powstają wysokie chmury burzowe dające intensywne, ale 
                   krótkotrwałe opady. Strefa opadów nie przekracza kilkudziesięciu kilometrów. W czasie burz wieją  
                   silne, porywiste wiatry. 

D. Obszar znajduje się w chłodnej masie powietrza, zmniejsza się wilgotność oraz zachmurzenie, 
                   pojawiają się chmury kłębiaste. Wzrasta ciśnienie powietrza. Spada prędkość wiatru. 
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Zadanie 92. (2 pkt) 
Na mapie synoptycznej przedstawiono rozkład ciśnienia atmosferycznego, fronty 
atmosferyczne i strefy opadów w Europie w wybranym dniu. 

 
Na podstawie: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 

PPWK im. Romera S.A., 1993−1997 
a) Wpisz w trzy puste kwadraty na mapie litery, którymi oznacza się układy niskiego 
     ciśnienia (N) oraz wysokiego ciśnienia (W). 
b) Podkreśl nazwę miasta, w którym wiatr wiał z największą prędkością. 

A. Madryt B. Paryż C. Warszawa  D. Moskwa 
Zadania 93. i 94. wykonaj na podstawie klimatogramów przedstawiających roczny 
przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza i miesięcznych sum 
opadów atmosferycznych w Białymstoku, Szczecinie, Zakopanem i Paryżu. 
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Zadanie 93. (1 pkt) 
Podanym w tabeli miastom przyporządkuj klimatogramy. 

 
Zadanie 94. (1 pkt) 
Oblicz roczną amplitudę temperatury w miejscowości, z której pochodzą dane 
klimatyczne przedstawione na klimatogramie A. Podaj wynik z przybliżeniem do 1° C. 
Zapisz wykonywane obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
Roczna amplituda temperatury: ............................ 
Zadania 95. i 96. wykonaj na podstawie tekstu i własnej wiedzy. 
W porze letniego monsunu 
Zbliża się koniec maja. Temperatura przekracza 40o C. Brakuje wody nawet do picia. W wielu dzielnicach Delhi 
wodę rozwozi się beczkowozami. W twardej ziemi nic nie rośnie. W Madrasie wyschły zbiorniki wody.  
W Kalkucie na ulicach więcej niż zwykle umierających nędzarzy. W połowie czerwca zaczyna pachnieć 
deszczem. Do Indii nadchodzi monsun letni. Prognozy dotyczące nadejścia monsunu uważane są przez 
meteorologów za ważniejsze niż jakiekolwiek inne. Pod koniec miesiąca pada już prawie w całych Indiach. Ten 
sam deszcz, który do Indii przynosi życie, w Bangladeszu powoduje śmiercionośne powodzie. W połowie lipca 
nabrzmiałe wody rzek zagrażają powodziami. Osiedla położone na brzegach rzeki powinny być ewakuowane. 
Rzeka wylewa. Slumsy znalazły się pod wodą. Nawet w dzielnicach nieobjętych powodzią rozgrywają się 
tragedie – woda pitna, czerpana płytko spod powierzchni, miesza się ze ściekami. Szybko mnożą się komary  
i muchy. Ludzi dotykają infekcje przewodu pokarmowego. 

Na podstawie: Hanna Kawecka-Lee, W porze letniego monsunu, Poznaj Świat nr 9, 1999 
Zadanie 95. (2 pkt) 
Uzasadnij, podając trzy argumenty, że życie mieszkańców opisanych krajów jest 
uzależnione od monsunów. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 96. (2 pkt) 
Zaproponuj trzy działania, które powinien podejmować rząd Bangladeszu, aby 
złagodzić negatywne skutki monsunu letniego. 
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1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 97*. (1 pkt) 
Miejsca oznaczone na mapie numerami 1 i 2 różnią się średnią temperaturą powietrza w styczniu, mimo że leżą 
na podobnej szerokości geograficznej (wzdłuż równoleżnika 60°N). Znaczna różnica średniej temperatury 
powietrza w styczniu dotyczy również miejsc oznaczonych na mapie numerami 3 i 4, położonych wzdłuż 
równoleżnika 53°N. 
Wpisz do tabeli po jednym geograficznym czynniku klimatotwórczym, który ma 
największy wpływ na różnicę między średnią temperaturą powietrza w styczniu w 
miejscach oznaczonych numerami 1 i 2 oraz w miejscach oznaczonych numerami 3 i 4. 

 

 
Wykorzystując mapę Australii, rozwiąż zadanie 99 

 
Na podstawie: A. Wygralak, Pociąg, (w:) Geografia w Szkole 6/2005 

Zadanie 99*. (2 pkt) 
Klimatogramy przedstawiają roczny przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury 
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powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych w trzech miastach w Australii: 
Alice Springs, Darwin i Sydney oraz w Chartumie położonym w Sudanie. 

 

 
a) Podanym miastom przyporządkuj klimatogramy, wybierając spośród oznaczonych 
     literami A, B, C, D. 

Alice Springs ........... Darwin ........... 
 
b) Podkreśl poprawne zakończenie zdania. 
Cechą klimatu Adelaide jest 

A. występowanie monsunów. 
B. występowanie cyklonów tropikalnych. 
C. ujemna średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca. 
D. przewaga opadów w półroczu chłodnym. 

Zadanie 100. (2 pkt) 
Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących cech klimatu Polski, wpisując obok każdego 
z nich P (zdanie prawdziwe) lub F (zdanie fałszywe). 

– W Polsce największa suma opadów w ciągu roku występuje w Tatrach, a najmniejsza 
suma opadów na Nizinie Śląskiej …………… 

– Izotermy średnich miesięcznych temperatur powietrza na obszarze Polski w lipcu 
układają się południkowo ……………. 

– Roczne   amplitudy   temperatury   powietrza   wzrastają  na   obszarze   Polski   w   
kierunku wschodnim ………….  

– W Polsce przeważają wiatry z sektora wschodniego………..  
– W  Polsce  zachodniej   występują łagodniejsze  zimy  z  niewielką ilością opadu  

śniegu, 
w porównaniu ze wschodnią częścią kraju ……………  
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Zadanie 103. (2 pkt) 
Wpisz   w   odpowiednie   miejsca   na   rysunku   litery   (A   -   F),   oznaczające   nazwy 
napływających nad obszar Polski mas powietrza. 

 

 
Zadanie 104. (2 pkt) 
Klimat miasta charakteryzuje występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła. Oznacza to, że 
przeciętna miesięczna temperatura powietrza w mieście może być wyższa nawet od 1°C do 
3°C niż temperatura obszaru otaczającego. 
a) Wymień dwie przyczyny powstawania miejskiej wyspy ciepła. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
b) Wymień konsekwencję istnienia podwyższonej temperatury powietrza w mieście. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
 
Zadanie 105*. (2 pkt) 
Skreśl   błędne   sformułowania  w   stwierdzeniach,   dotyczących   powstawania  wiatru 
fenowego tak, aby otrzymać zdania prawdziwe. 
 
Powietrze wznosi się po stoku zawietrznym / dowietrznym i następuje jego adiabatyczne 

ochładzanie/ ocieplanie. Na pewnej wysokości występuje opad konwekcyjny/ orograficzny. 

Po stoku dowietrznym/ zawietrznym powietrze spływa w dół, a jego temperatura maleje/ 

wzrasta o 0,6°C/ 1°C na każde 100 m różnicy wysokości. 

Zadanie 106. (2 pkt) 
Na klimatogramach przedstawiono roczny przebieg średnich miesięcznych wartości 
temperatury powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych w trzech stacjach 
spośród zaznaczonych literami na mapie zasięgów stref klimatycznych Ziemi. 
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Przyporządkuj każdemu z klimatogramów właściwą stację wybraną spośród 
zaznaczonych na mapie literami A, B, C, D. 

 
 Klimatogram 1. Stacja ........    Klimatogram 2. Stacja ........ 

 
Klimatogram 3. Stacja ........ 

Na podstawie: Pydziński B., Zając S., Klimatologia w szkole, WSiP, 1980 r. 

 
 

Zadanie 107. (1 pkt) 
Na schematycznym rysunku przedstawiono sytuację, w której front chłodny przemieszcza się 
z miejsca A do miejsca B. 
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Spośród podanych zdań wybierz i podkreśl zdanie prawdziwe. 
A. Po przejściu frontu temperatura powietrza w miejscu B wzrośnie. 
B. Masa powietrza, która przemieszcza się nad miejscem A, wślizguje się wolno na masę 
     powietrza zalegającego przy powierzchni Ziemi. 
C. Na froncie chłodnym tworzą się chmury burzowe. 
Zadanie 108. (2 pkt) 
W tabeli przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów 
w Krakowie i Zakopanem. 

 
a) Na podstawie danych w tabeli podkreśl cechę klimatu Zakopanego. 

A. Występowanie średniej temperatury rocznej o wartości poniżej 0 °C. 
B. Występowanie rocznej amplitudy temperatury o wartości poniżej 20 °C. 
C. Przewaga opadów w półroczu chłodnym. 
D. Występowanie sumy opadów rocznych o wartości poniżej 1000 mm. 

b) Podaj przyczynę różnicy między sumą opadów rocznych w Krakowie i w Zakopanem. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 109*. (2 pkt) 
a) Uzupełnij podane prawidłowości, wpisując określenia mniejsze lub większe. 
Dobowe amplitudy temperatury powietrza są w strefie równikowej .......................... niż 
w strefie umiarkowanej. 
Dobowe amplitudy temperatury powietrza na obszarach pozbawionych roślinności są 
................................ niż na obszarach porośniętych lasem. 
b) Sformułuj prawidłowość dotyczącą zróżnicowania dobowych amplitud temperatury 
    powietrza w zależności od stopnia zachmurzenia. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 110*. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiającej przeważające kierunki pasatów i wybrane prądy morskie 
oznaczono literami A−D cztery obszary różniące się roczną sumą opadów atmosferycznych 
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a) Na podstawie mapy i własnej wiedzy o międzyzwrotnikowej cyrkulacji powietrza 
    (cyrkulacji pasatowej) wyjaśnij różnicę między wartościami rocznej sumy opadów 
    atmosferycznych w obszarach A i B. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
b) Na podstawie mapy podaj przyczynę różnicy między wartościami rocznej sumy 
    opadów atmosferycznych w obszarach C i D. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 122. (2 pkt) 
Na klimatogramach stacji meteorologicznych oznaczonych literami A, B, C, D przedstawiono 
roczny przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza i miesięcznych sum opadów 
atmosferycznych. 
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a) Podaj literę, którą oznaczono stację położoną w klimacie 

umiarkowanym morskim ............... podbiegunowym ............... 
b) Uzupełnij zdania, wpisując litery, którymi oznaczono właściwe stacje. 

Roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 15 °C na stacji ............... . 
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje na stacji ............... . 

Zadanie 123. (2 pkt) 
Poniżej przedstawiono mapę synoptyczną Europy w wybranym dniu. 
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Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia spośród podanych w nawiasach, tak aby 
opis pogody był zgodny z przedstawioną mapą synoptyczną. 
Zarówno Norwegia, jak i Grecja znajdują się w strefie oddziaływania (niżu / wyżu) 
...................................., ale ciśnienie atmosferyczne w Norwegii jest (niższe / wyższe) 
.................................... niż w Grecji. Nad północną częścią Wielkiej Brytanii przemieszcza się 
front atmosferyczny (ciepły / chłodny) ..................................... . W Europie Zachodniej 
na Półwyspie Bretońskim niebo jest (bezchmurne / zachmurzone) .......................................... . 
Zakładając dotychczasowy kierunek napływu mas powietrza w środkowej części Hiszpanii, 
można prognozować, że temperatura w najbliższym czasie w Madrycie (spadnie / wzrośnie) 
................................... . 
Zadanie 124*. (1 pkt) 
Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający powstanie dwóch rodzajów 
osadów atmosferycznych. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono podane 
niżej określenia. 
A. Nocne wypromieniowanie ciepła z podłoża 
B. Powstanie rosy 
C. Powstanie szronu 
D. Spadek temperatury powietrza do temperatury punktu rosy o wartości powyżej 0 °C 
E. Spadek temperatury powietrza do temperatury punktu rosy o wartości poniżej 0 °C 
F. Bezchmurna i bezwietrzna pogoda w ciągu nocy 
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Zadania dodatkowe – praca w domu 
W górach dosyć często występują inwersje temperatury powietrza. W Sudetach jednym z takich obszarów jest 
np. Kotlina Jeleniogórska. Pamiętaj, że słowo inwersja oznacza odwrócenie. Dla zilustrowania położenia Jeleniej 
Góry w kotlinie wykonano profil terenu (przekrój). Pomoże Ci on rozwiązać zadania 11. – 14. 

 
Zadanie 11. (2 pkt) 
Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli, przedstaw na wykresie pionowy rozkład 
temperatury powietrza w Jeleniej Górze. Zaznacz poziomą linią górny zasięg inwersji. 
Zadanie 12. (1 pkt) 
Podobne inwersje termiczne występują w okolicach Kłodzka, Kamiennej Góry, Żywca, 
na Podhalu. Sformułuj wniosek dotyczący najczęściej spotykanej zależności pomiędzy 
występowaniem inwersji a ukształtowaniem terenu. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 13. (2 pkt) 
Uzasadnij wpływ inwersji temperatury na stan czystości atmosfery w sytuacji, gdy znaczna 
część gospodarstw domowych jest ogrzewana węglem. 
.................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 14. (2 pkt) 
Przedstaw dwie propozycje działań, które należałoby podjąć, aby zminimalizować skutki 
wpływu inwersji temperatury na czystość powietrza w Jeleniej Górze. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 19. (3 pkt) 
a) Uzupełnij rysunki przedstawiające układy baryczne i kierunki prądów powietrza, 
wpisując w odpowiednie miejsca: Wyż (W), Niż (N), półkula płn., półkula płd. 
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b) Podaj, jaka jest przyczyna odchylenia kierunków prądów powietrznych na półkuli 
północnej i południowej. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 24 (2 pkt.) 
Wpisz w miejsce kropek „tak” – przy stwierdzeniach prawdziwych oraz „nie” - przy 
stwierdzeniach fałszywych. 
Klimat Polski cechują: 
 
............... a) na wschodzie – przewaga wpływów kontynentalnych, wysokie amplitudy roczne 

        temperatury powietrza, które wzrastają ku wschodowi oraz długa, chłodna zima. 
............... b) na zachodzie – przewaga wpływów kontynentalnych, wysokie roczne amplitudy 

temperatury powietrza, które wzrastają ku zachodowi oraz długie, ciepłe lato i 
długa, chłodna zima. 

............... c) na zachodzie – przewaga wpływów oceanicznych, mniejsze niż w innych 
                   regionach Polski roczne amplitudy temperatury powietrza, wczesna wiosna, lato; 
                   krótka zima. 
 
Zadanie 25. (3 pkt) 
Na mapie przedstawiono sytuację synoptyczną Europy w dniu 11 lutego 1997 roku. 
Opisz przebieg stanów pogody na obszarze tego kontynentu. W odpowiedzi uwzględnij 
rozkład ośrodków ciśnienia atmosferycznego, rodzaj mas powierza, przebieg frontów 
atmosferycznych, występowanie opadów. 
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Źródło: Woś A., Klimat Polski, PWN, Warszawa, 1999. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 28. (3 pkt) 
Korzystając z danych meteorologicznych, uzasadnij wpływ prądu morskiego na klimat 
Reykjaviku (64° 09’N 21° 58’W). Uzasadniając, podaj trzy argumenty. 

 
 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 30. (6 pkt) 
W tabeli przedstawiono średnią miesięczną temperaturę powietrza (w °C) oraz średnie 
miesięczne sumy opadów (w mm) dla stacji klimatycznej X. 

 
a) Oblicz średnią roczną temperaturę powietrza i wpisz w rubrykę „Rok”. 
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b) Oblicz roczną amplitudę temperatury powietrza ................................ 
Miejsce na obliczenia 
c) Na podstawie analizy danych podaj nazwę strefy klimatycznej, w której położona jest 
    stacja X, oraz typu klimatu. 
Strefa klimatyczna .................................................. Typ klimatu................................................. 
d) Podaj trzy cechy tego typu klimatu. 
1. ................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
e) Wymień trzy obszary występowania tego typu klimatu. 
1. ................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................... 
Zadanie 31. (3 pkt) 
Na rysunku przedstawiono główne rodzaje chmur według klasyfikacji międzynarodowej. 
Rozpoznaj na rysunku opisane w tabeli rodzaje chmur. Wpisz do odpowiedniej rubryki tabeli 
numer, którym zostały oznaczone na rysunku i podaj ich nazwę polską lub łacińską. 

 

 
Zadania 32, 33wykonaj korzystając z załączonej mapy 
 

Średnie ciśnienie pary wodnej powietrza atmosferycznego w hPa – STYCZEŃ 
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Zadanie 32. (2 pkt) 
Wykreśl na obszarze północnego Atlantyku, opierając się na zaznaczonych punktach, izolinie 
ciśnienia pary wodnej o wartościach 10, 15 i 20 hPa. 
Zadanie 33. (2 pkt) 
Oblicz wilgotność względną powietrza (w %) w zaznaczonym na mapie punkcie X, wiedząc, 
że w panującej tam temperaturze 28°C maksymalne ciśnienie pary wodnej może wynieść 40 
hPa. Przedstaw obliczenia. 
Wilgotność względna to stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej (ciśnienia pary wodnej) znajdującej się w 
powietrzu do maksymalnej, jaką może zawierać powietrze w określonej temperaturze, wyrażony w procentach. 

 
 

Zadanie 41. (4 pkt) 
Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał cyrkulację powietrza w strefie 
międzyzwrotnikowej: 
a) wpisz odpowiednie wartości szerokości geograficznych zwrotników w miejsca kropek, 
b) dorysuj na schemacie strzałki określające kierunki przemieszczania się mas powietrza 
    oraz wpisz w odpowiednich kwadratach litery oznaczające obszar wysokiego (W)  
    i niskiego (N) ciśnienia atmosferycznego. 
c) podaj nazwę wiatru wiejącego w dolnej warstwie troposfery - ....................................... 
d) podkreśl trzy cechy, które dotyczą wyżej wymienionego wiatru: wilgotny, suchy, ciepły, 
   chłodny, okresowy, stały. 
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Zadanie 42. (4 pkt) 
Uzupełnij tabelę, przyporządkowując opisom właściwy typ klimatu i literę (A, B, C, D), którą 
oznaczono na mapie (zał. 1) jego występowanie. 
Klimat: zwrotnikowy kontynentalny; umiarkowany kontynentalny; zwrotnikowy o odmianie 
monsunowej; umiarkowany morski; podrównikowy wilgotny. 

 

 
Źródło: Na podstawie D. Makowska, Ziemia, WSiP, Warszawa, 1988. 

Zadanie 43. (2 pkt) 
Schemat przedstawia termiczne pory roku w Polsce. 
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Źródło: na podstawie P. Wład Geografia-Bogactwo przyrodnicze Ziemi, Wydawnictwo Oświatowe ORTUS 
Sp. J Piaseczno 2003 
a) Przyporządkuj poszczególnym wartościom temperatury nazwy pór roku: 
1. ......................... 2. ........................ 3. ......................... 4. ........................ 5. .........................  
6. ........................ 
b) Wpisz numery tych pór roku, w których odbywa się wegetacja roślin: ............................... 
................................................ 
 
Zadanie 48. (3 pkt) 
Podaj nazwy opisanych poniżej mas powietrza kształtujących pogodę w Polsce. 
1. Docierają do Polski z południowego wschodu, najczęściej jesienią. Przynoszą ocieplenie 
   oraz suchą, słoneczną pogodę. 
.................................................................................................................................................... 
2. Napływają nad Polskę z zachodu i przynoszą w ciągu całego roku wzrost zachmurzenia 
     oraz opady atmosferyczne. Latem powodują ochłodzenie, zimą wzrost temperatury 
      i odwilże. 
.................................................................................................................................................... 
3. Napływają z północy, wiosną powodują krótkotrwałe ochłodzenia oraz przymrozki. 
.................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 49. (4 pkt) 
W tabeli przedstawiono dane klimatyczne charakterystyczne dla dwóch różnych klimatów. 

 
temp. – średnia miesięczna temperatura powietrza w °C, 
opady – średnia miesięczna suma opadów w mm. 
a) Podaj literę, którą oznaczono stację o klimacie monsunowym. 
………………………………………………………………………………………………….. 
b) Na podstawie analizy danych podaj nazwę strefy klimatycznej, w której znajdują się 
     obie stacje A i B. 
.................................................................................................................................................... 
c) Podkreśl dwa kraje położone w klimacie monsunowym. Nazwy krajów wybierz z niżej 
    podanych. 

Mongolia, Korea Południowa, Mozambik, Japonia, Egipt 
Zadanie 50. (2 pkt) 
Wymień dwie konsekwencje dla ludności Indii, które wynikają z opóźnienia nadejścia 
monsunu letniego. 
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1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 51. (4 pkt) 
Wykresy przedstawiają temperatury powietrza w styczniu i lipcu oraz roczne opady atmosferyczne na stacjach 
klimatycznych położonych w Europie i Azji w szerokościach geograficznych, które zawierają się pomiędzy 
50°15’N a 52°53’N. 
Na podstawie wykresów sformułuj cztery prawidłowości klimatyczne. 
1. ................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................ 
3. ................................................................................................................................................ 
4. ................................................................................................................................................. 

 
 

 
Zadanie 53. (2 pkt) 
Diagramy klimatyczne przedstawiają rozkład temperatury powietrza i opadów w ciągu roku 
na stacjach klimatycznych A i B położonych w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. 

 
a) Podaj nazwy typów klimatu, w których położone są odpowiednio stacje A i B. 
Stacja klimatyczna A: ............................................... 
Stacja klimatyczna B: ............................................... 
b) Przyporządkuj stacjom A i B odpowiednią wartość amplitudy rocznej temperatury 
     powietrza: 12oC, 3oC, 20oC, 37oC, 43oC. 
Amplituda roczna temperatury powietrza stacji A: ..................... 
Amplituda roczna temperatury powietrza stacji B: ..................... 
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Zadanie 54. (2 pkt) 
Na podstawie diagramów klimatycznych przedstawionych w zadaniu 53. przyporządkuj 
odpowiednio stacji A lub B wymienione poniżej cechy. 
1. Klimat stacji cechuje przewaga opadów konwekcyjnych, wynikających z silnego nagrzania 
    podłoża w okresie letnim. Stacja ……. 
2. Stacja o wyższej średniej rocznej temperaturze powietrza. Stacja ……. 
3. Klimat o cechach charakterystycznych dla tej stacji występuje na Wyspach Brytyjskich. 
    Stacja ……. 
Zadanie 55. (3 pkt) 
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie stacji klimatycznych w Afryce. 

 
a) Wyjaśnij, podając dwa argumenty, dlaczego opady w stacji A są mniejsze niż opady 
     w stacji B, mimo że obie stacje leżą nad morzem. 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
b) Wyjaśnij, podając dwa argumenty, dlaczego stacje C i D różnią się dobowymi 
    amplitudami temperatury powietrza. 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Zadanie 60. (1 pkt) 
Na wykresach przedstawiono zmiany średniej temperatury powietrza w lipcu i w styczniu 
w Europie wzdłuż równoleżnika 55°N. 
Przedstaw zmiany temperatury powietrza w styczniu oraz w lipcu między Yorkiem 
a Kazaniem. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 61. (1 pkt) 
Na podstawie wykresu w zadaniu 60. sformułuj wniosek dotyczący zmiany rocznej 
amplitudy temperatury powietrza na obszarze między Yorkiem a Kazaniem. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 64. (2 pkt) 
Oblicz temperaturę powietrza na szczycie Szczelińca Wielkiego (919 m n.p.m.) w czasie, 
gdy w Kudowie Zdroju (350 m n.p.m.) wynosiła ona +10°C. Przyjmij, że gradient 
wilgotnoadiabatyczny wynosi 0,6°C/100 m. Zapisz wykonywane obliczenia. 
Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
Temperatura na szczycie Szczelińca Wielkiego : ................ °C 
Zadanie 65. (2 pkt) 
Na podstawie analizy klimatogramów uzupełnij tabelę określeniami wybranymi 
z poniższych. 
Typ klimatu: zwrotnikowy monsunowy, równikowy wilgotny, śródziemnomorski, 
umiarkowany morski. 
Przykładowy obszar występowania: Irlandia, Nizina Amazonki, Półwysep Indyjski, Sycylia. 
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Zadanie 66. (2 pkt) 
Diagramy klimatyczne przedstawiają rozkład w roku średniej temperatury powietrza w oC 
i opadów atmosferycznych w mm w wybranych stacjach podzwrotnikowej strefy 
klimatycznej. 

 
a) Podaj, która ze stacji, A czy B, położona jest w klimacie śródziemnomorskim. 
    Stacja ……. 
b) Wymień dwie cechy klimatu sprzyjające rozwojowi rolnictwa na obszarze, na którym 
     położona jest stacja A. 
1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
Zadanie 67. (2 pkt) 
Z podanych zjawisk (A-F) utwórz schemat przyczynowo-skutkowy przedstawiający 
powstawanie burz i ich skutki dla działalności człowieka. Wpisz do schematu 
odpowiednie litery. 
A. Kondensacja pary wodnej. 
B. Straty w plonach roślin uprawnych, uszkodzenia budynków. 
C. Silne nagrzanie podłoża w wyniku promieniowania słonecznego. 
D. Powstanie silnie rozbudowanych w pionie chmur cumulonimbus. 
E. Konwekcja powietrza i jego stopniowe ochładzanie podczas wznoszenia się. 
F. Intensywne opady deszczu i gradu, wzrost prędkości wiatru, wyładowania atmosferyczne. 

 
Zadanie 68*. (1 pkt) 
Na mapie przedstawiono średnie roczne sumy opadów atmosferycznych w Polsce w 2004 
roku 
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Zaznacz literę, którą oznaczono zestawienie miejscowości uporządkowanych według 
malejącej rocznej sumy opadów atmosferycznych. 
A. Lublin, Warszawa, Koszalin 
B. Zakopane, Szczecin, Olsztyn 
C. Kraków, Olsztyn, Poznań 
D. Kraków, Szczecin, Olsztyn 
Zadanie 69*. (1 pkt) 
Wielkość opadów na Kujawach wynika z braku wzniesień na obszarze tego regionu 
i położenia w „cieniu opadowym”. 
Wykorzystaj mapę z zadania 68. oraz własną wiedzę i wyjaśnij, dlaczego Kujawy 
położone są w „cieniu opadowym”. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 


