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Zadanie 6. (4 pkt) 
Utwórz model przyczynowo-skutkowy degradacji Jeziora Aralskiego na Nizinie Turańskiej. 
W tym celu wpisz we właściwe miejsca na schemacie litery od A do H, którym odpowiadają 
poszczególne etapy tego procesu. 

 
A. Utrata źródeł utrzymania rybaków. 
B. Wyginięcie wielu gatunków flory i fauny. 
C. Wykorzystanie wód do nawadniania pól uprawnych. 
D. Wywiewanie soli i pyłu z odsłoniętego dna jeziora. 
E. Zasilanie jeziora wodami rzek Syr - darii i Amu - darii. 
F. Zwiększenie zasolenia wód. 
G. Wysychanie wody i zmniejszanie się powierzchni jeziora. 
H. Ograniczenie dopływu wód rzecznych do jeziora. 
Zadanie 7. (3 pkt) 
Przy pomocy rysunku przestaw geologiczne warunki występowanie wód artezyjskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 9. (3 pkt) 
Podaj trzy przykłady występowania największych pływów i przykład ich gospodarczego 
wykorzystania. 
Występowanie ............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Wykorzystanie gospodarcze ........................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 11. (4 pkt) 
Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na kuli ziemskiej. 
Koncentracji zanieczyszczeń sprzyjają warunki przyrodnicze Morza Ba³tyckiego. 
a) Wymień cztery źródła zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego. 
1.................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................... 
3..................................................................................................................................................... 
4.................................................................................................................................................... 
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b) Podaj trzy przyrodnicze przyczyny dużej koncentracji zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim. 
1..................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................... 
3..................................................................................................................................................... 
Zadanie 12. (3 pkt) 
Jednym z tematów badawczych związanych z wszechoceanem jest wyjaśnianie mechanizmu 
El Nino na Oceanie Spokojnym. Działania te pozwalają przewidywać jego wystąpienie. El 
Nino pojawia się co kilka lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia (stąd jego nazwa 
pochodząca od hiszpańskiego Dzieciątko). 
Poniższy schemat przedstawia etapy powstawania El Nino. Opisy do schematu zapisano w 
tabeli bez zachowania właściwej kolejności etapów. 

 
a) Wpisz do tabeli numery (ze schematu) oznaczające kolejne etapy powstawania zjawiska El Nino. 
b) Przedstaw w postaci modelu przyczynowo-skutkowego dwa następstwa przyrodnicze El Nino  
    i wynikające z nich konsekwencje pozaprzyrodnicze. 
 

 
 

Zadanie 17. (2 pkt) 
Określ, na podstawie rysunku, różnice i/lub podobieństwa dotyczące wód podziemnych 
na obszarze Pojezierza Kaszubskiego oraz Żuław Wiślanych. 
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1..................................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................................... 
Zadanie 18. (3 pkt) 
Przyporządkuj po dwa oznaczone literami opisy do odpowiedniego rodzaju wód 
podziemnych. 

 
Zadanie 21. (3 pkt) 
Wskaż różnice i podobieństwa hydrograficzne pomiędzy wymienionymi rzekami, biorąc 
pod uwagę kryteria podane w nawiasach. 
1. Szari i Wolta (zlewiska rzek). ............................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. Wolta i Kongo (miesiące największych przepływów). ......................................................... 
..................................................................................................................................................... 
3. Niger i Kongo (typy ujść). ................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Zadanie 22. (2 pkt) 
Uzupełnij niżej zamieszczone zdania właściwymi terminami geograficznymi: 
a) Obszar, z którego wody spływają do jednego zbiornika wodnego, to: ................................... 
b) Obszar, z którego wody spływają dopływami do rzeki głównej, to: ....................................... 
c) Czasowe zatrzymanie wody w zlewni opóźniające jej odpływ np. do rzeki, to:...................... 
Zadanie 23. (2 pkt) 
Wpisz litery, którymi oznaczono cechy charakterystyczne dla lodowca górskiego i lądolodu. 
Cechy: 
a) stanowi rozległą pokrywę lodową, 
b) zajmuje stosunkowo niewielkie powierzchnie, 
c) występuje w klimacie polarnym, 
d) występuje w różnych strefach klimatycznych, 
e) spływa szerokim frontem we wszystkich kierunkach, 
f) spływa w dół jęzorem. 
Cechy lądolodu ............................................Cechy lodowca górskiego...................................... 
Zadanie 19 (3pkt) 
Przyporządkuj ustrojom rzecznym (1, 2, 3) odpowiadające im wykresy rozkładu 
temperatury powietrza i opadów w roku (klimatogramy A, B, C, D).  
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Ustrój rzeczny – numer wykresu Rozkład temperatury i opadów –
klimatogram A, B, C, D 
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Zadanie 25. (3 pkt) 
Uzupełnij schemat dotyczący ruchów wody morskiej, tak aby powstały ciągi przyczynowo . 
skutkowe. 



IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań 
Ćwiczenia na fakultet 2011/12 

05. Hydrosfera 

 5 

przyczyny     rodzaj ruchów wody morskiej 

 
Zadanie 26. (3 pkt) 
Wykresy przedstawiają stany miesięczne wielkości przepływów dwóch rzek o ustroju 
(reżimie) śnieżno deszczowym i deszczowym monsunowym. 
Pod każdym z wykresów wpisz właściwy typ ustroju. Podaj przyczyny wysokich stanów 
wody w rzekach obydwu ustrojów. 

 
A .........................................     B ....................................... 

Przyczyny wysokich stanów wody (wyżówek) w rzekach przedstawionych na wykresach 
A .......................................................................................................................................... 
B .......................................................................................................................................... 
Zadanie 29. (2 pkt) 
Na wykresach przedstawiono miesięczne współczynniki przepływu wybranych rzek.  

 
 

Podaj nazwę reżimu rzecznego dla każdej z przedstawionych na wykresach rzek  
i uzasadnij swój wybór. 
 
1.Reżim rzeczny Sekwany ........................................................................................................... 
Uzasadnienie ................................................................................................................................ 
2. Reżim rzeczny Dniepru. ........................................................................................................... 
Uzasadnienie ................................................................................................................................ 
3. Reżim rzeczny Rodanu ............................................................................................................ 
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Uzasadnienie................................................................................................................................. 
Zadanie 30. (3 pkt) 
a) Uzupełnij tabelę wyjaśniając genezę wymienionych jezior. 

Nazwa jeziora Geneza 

Wigry  

Czarny Staw 
w Tatrach  

Mamry  

b) Podaj wiek geologiczny powstania mis jeziornych wymienionych w tabeli. 
 
Wiek jezior wybierz spośród podanych: plejstocen, holocen, trzeciorzęd  
 
Wiek geologiczny umieszczonych w tabeli jezior ...................................................................... 
Zadanie 34. (3 pkt) 
Spośród podanych jezior Polski wypisz trzy, które mają taką samą genezę misy jeziora 
jak jezioro w zadaniu 33. 
Jeziora: Hańcza, Czarny Staw w Tatrach, Gopło, Jeziorak, Łebsko, Śniardwy. 
1. ……………………………. 2. ……………………………. 3. ……………………………. 
Zadanie 35. (5 pkt) 
Na mapie zaznaczono cyframi od 1. do 5. pasma górskie. 

 
a) Podaj numery i nazwy trzech pasm górskich, w których występują lodowce. 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
b) Schemat przedstawia przebieg granicy wiecznego śniegu na Ziemi. 

 
Wykorzystaj schemat oraz mapę i podaj, na którym z zaznaczonych na mapie obszarów, 
A czy B, granica wiecznego śniegu przebiega wyżej nad poziomem morza. 
...................................................................................................................................................... 
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c) Wymień dwa warunki, które muszą być spełnione, aby mógł powstać lodowiec górski. 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
Zadanie 36. (4 pkt) 
Rysunek przedstawia przekrój przez nieckę artezyjską. 

 
a) Podaj litery, którymi oznaczono na rysunku warstwy nieprzepuszczalne oraz 
    warstwę, w której występują wody artezyjskie. 
Warstwy nieprzepuszczalne: ........................................................................................................ 
Warstwa wód artezyjskich: .......................................................................................................... 
b) Podaj nazwy dwóch miast Polski, które dzięki położeniu na obszarach niecek 
    artezyjskich korzystają z zasobów wód artezyjskich. Nazwy miast dobierz z podanych 
    poniżej. 
    Zakopane, Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Suwałki 
………………………………………………, ………..………………….………………… 
Zadanie 40. (5 pkt) 
W epoce plejstocenu w Tatrach rozwinęły się lodowce górskie. Na planie 
przedstawiono zasięg lodowca górskiego we wschodniej części Tatr Wysokich. 

 
Źródło: „Tatry Polski. Przewodnik geologiczny dla turystów” Wydawnictwa Geologiczne, 1990 

Na podstawie planu lodowca wykonaj następujące polecenia: 
a) Podaj nazwy elementów lodowca górskiego, oznaczonych na rysunku cyframi 1 i 2. 
1.................................................. 2................................................... 
b) Wymień formy utworzone przez lodowiec górski, oznaczone na rysunku literami A i B. 
A.................................................. B.................................................. 
c) Podaj, która z linii, G czy H, wskazuje na rysunku przebieg granicy wiecznych 
     śniegów w okresie zlodowacenia. 
Odpowiedz:............................ 
 
Zadanie 37. (4 pkt) 
W 1997 r. w dorzeczu Odry wystąpiła wielka powódź o niespotykanej dotychczas skali. 
Uzupełnij schemat, wpisując w odpowiednie pola litery (B–H), którymi oznaczono różne 
przyczyny powodzi i ich skutki: 
A. Zmniejszenie retencji dorzecza. 
B. Zmniejszenie powierzchni lasów. 
C. Intensywne opady deszczu. 
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D. Regulacja doliny Odry. 
E. Duża ilość dopływów Odry biorących początek w Sudetach. 
F. Rozwój budownictwa na obszarze terasy zalewowej, brak konserwacji wałów 
     przeciwpowodziowych. 
G. Wezbranie wody w rzekach i przerwanie wałów przeciwpowodziowych. 
H. Mała pojemność zbiorników wodnych na Odrze i jej dopływach. 

 
Zadanie 38. (2 pkt) 
Uzupełnij tabelę, przyporządkowując poszczególnym typom genetycznym jezior 
właściwą im charakterystykę oraz odpowiedni przykład jeziora, dobierając je z niżej 
podanych. 
Charakterystyka jeziora: 
1. Jezioro charakteryzuje się dużą głębokością oraz wydłużonym kształtem. Strome brzegi 
    jeziora wynikają z położenia w dolinie ryftowej. 
2. Cechą charakterystyczną tego jeziora jest dość duża powierzchnia oraz silnie 
    rozczłonkowana linia brzegowa z dużą ilością zatok i wysp. Wynika to z wypełnienia 
    wodą nieregularnych zagłębień. 
3. Małe, ale głębokie jezioro, które powstało w miejscu występowania pola firnowego. 
4. Jezioro posiada dużą powierzchnię, ale niezbyt dużą głębokość. Woda może być słona, 
    ponieważ jest to pozostałość dawnego morza. 
Przykłady jezior: A – Aralskie    B – Czarny Staw nad Morskim Okiem 
                            C – Tanganika D – Mamry 

 
Zadanie 39. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono zmiany powierzchni Jeziora Aralskiego w latach 1960-2000. 
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Nadmierne nawadnianie upraw bawełny w Uzbekistanie i Turkmenistanie przez wody rzek 
Amu-darii i Syr-darii, uchodzących do Jeziora Aralskiego, spowodowało zmiany 
w środowisku przyrodniczym oraz gospodarce regionu. 
Korzystając z zamieszczonego rysunku oraz własnej wiedzy podaj po dwie negatywne 
przyrodnicze oraz gospodarcze konsekwencje nadmiernego poboru wód rzecznych do 
nawadniania pól w tym regionie. 
Konsekwencje przyrodnicze: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Konsekwencje gospodarcze: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 43. (2 pkt) 
a) Pogrupuj podane poniżej jeziora według stopnia zasolenia. Wpisz ich nazwy 
w odpowiednie miejsca tabeli. 
Jeziora: J. Aralskie, M. Martwe, J. Ontario, J. Wiktorii. 

 
b) Pogrupuj podane poniżej jeziora według genezy. Wpisz ich nazwy w odpowiednie 
miejsca tabeli. 
Jeziora: J. Bajkał, J. Niasa, J. Gopło, J. Śniardwy, J. Tanganika. 

 
Zadanie 44. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono zlewiska oceanów i obszary bezodpływowe na świecie. 
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Uzupełnij zdania, wykorzystując rysunek i własną wiedzę. 
A. Do zlewisk czterech oceanów należy kontynent ................................................... 
B. Największy naturalny zbiornik wodny znajdujący się na obszarach bezodpływowych to 
     (podaj jego nazwę) ...................................................................................... 
C. Wielkie Góry Wododziałowe stanowią granicę zlewisk dwóch oceanów: Oceanu 
     ................................................... i Oceanu .............................................. 
D. Dorzecza rzek Ganges i Tygrys należą do zlewiska Oceanu ..................................... 
Zadanie 48*. (1 pkt) 
Układ sieci rzecznej w Polsce cechuje asymetria dorzeczy dwóch największych rzek, a sieć rzeczna na obszarze 
nizin Polski wykazuje układ zarówno południkowy, jak i równoleżnikowy. 
Zaznacz dwa czynniki, które wpłynęły na opisany układ sieci rzecznej na nizinach 
Polski. 
A. Pochylenie obszaru Polski z SE ku NW. 
B. Obecność kanałów i rowów melioracyjnych. 
C. Eksploatacja złóż surowców mineralnych. 
D. Występowanie wału i niecek tektonicznych. 
E. Zbliżony do równoleżnikowego przebieg pradolin. 
Zadanie 49*. (2 pkt) 
Polska jest krajem o małych zasobach wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Działalność 
człowieka może prowadzić do zmniejszenia zasobów wody, ale może także przynosić skutki pozytywne. 
Zaproponuj trzy możliwe do realizacji działania, które powinny być stosowane w Polsce 
w celu powiększenia lub odtwarzania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 50*. (2 pkt) 
Morze Bałtyckie i Morze Czerwone są morzami śródziemnymi, różniącymi się wartością 
średniego zasolenia wód. 
Podaj dwie przyczyny większego średniego zasolenia wód Morza Czerwonego od 
średniego zasolenia wód Morza Bałtyckiego. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
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Zadanie 51*. (2 pkt) 
Na przekroju przedstawiono rozkład zasolenia wód Morza Bałtyckiego (w ‰) między 
cieśninami duńskimi a Zatoką Fińską. 

 
Na podstawie analizy przekroju podaj wnioski dotyczące zróżnicowania zasolenia: 
a) wód Morza Bałtyckiego w układzie pionowym, 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
b) wód przypowierzchniowych Morza Bałtyckiego od cieśnin duńskich do Zatoki 
    Fińskiej. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 54. (2 pkt) 
a) Do zlewiska Morza Bałtyckiego należy prawie 99,7% obszaru Polski. 
Podaj nazwy mórz, których zlewiska obejmują pozostałą część obszaru Polski. 
1. .............................................................................. 
2. .............................................................................. 
 
b) Spośród wymienionych rzek wybierz i podkreśl tylko te, które są lewymi dopływami 
     Wisły. 

Brda, Bzura, Nida, Noteć, Pilica, San, Wieprz, Wkra 
 
Zadanie 57. (1 pkt) 
Na rysunku przedstawiono plan lodowca górskiego Arolla w Alpach Szwajcarskich. 

 
Źródło: Ilustrowany Słownik Szkolny „Nauki o Ziemi”, Muza S.A., Warszawa 1996 

Wpisz litery, którymi oznaczono na rysunku: 
– pola firnowe lodowca  .............. 
– jęzor lodowcowy   .............. 
– granicę wiecznego śniegu  .............. 
Zadanie 60*. (2 pkt) 
Na wykresie przedstawiono zasolenie przypowierzchniowych wód oceanicznych. 
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Źródło: W. Stankowski, Cztery postaci wody na Ziemi, Instytut Wydawniczy 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1988 
a) Na podstawie wykresu podaj przedziały szerokości geograficznych, w których 
    zasolenie przypowierzchniowych wód oceanicznych jest wyższe od średniego 
    zasolenia Wszechoceanu. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
b) Podaj dwie przyczyny większego od średniego zasolenia wód oceanicznych 
    we wskazanych przedziałach szerokości geograficznych. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 61*. (2 pkt) 
Na wykresie przedstawiono średni rozkład południkowy parowania potencjalnego i opadów 
atmosferycznych na obszarach lądowych Ziemi. 

 
Na podstawie: R. Domachowski, D. Makowska, Geografia, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 1993 
a) Podkreśl poprawną odpowiedź. 
Ujemny bilans wodny cechuje obszary położone w klimacie 

A. podrównikowym wilgotnym. 
B. zwrotnikowym kontynentalnym suchym. 
C. umiarkowanym ciepłym morskim. 
D. okołobiegunowym. 

b) Wykorzystaj wykres i pogrupuj oznaczone na mapie regiony na obszary o dodatnim 
     i ujemnym bilansie wodnym, wpisując litery w odpowiednich miejscach tabeli. 
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Zadanie 62*. (2 pkt) 
Strzałki na mapie wskazują położenie wybranych zbiorników wodnych w Polsce, 
oznaczonych numerami 1 – 5. 

 
a) Uporządkuj poniżej podane zbiorniki wodne w kolejności od najstarszego 
    do najmłodszego, wpisując ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli. 

Łebsko, Gopło, Solińskie 

b) Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono podane zbiorniki 
     wodne na mapie. 

 
Zadanie 63*. (2 pkt) 
Przypuszcza się, że około 2025 roku zaopatrzenie w wodę 4 miliardów ludzi – wówczas 
połowy mieszkańców Ziemi – będzie niedostateczne. 
Podaj trzy przykłady działań służących rozwiązaniu problemu niedostatku wody 
dla ludności kuli ziemskiej. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
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Zadanie 64. (2 pkt) 
Przyporządkuj    i   wpisz    do   tabeli   litery   (A   -   F),    którymi    oznaczono    cechy 
charakterystyczne dla gejzerów oraz dla wód artezyjskich. 
A. Znajdują się na obszarach aktywnych wulkanicznie. 
B. Wypływają na powierzchnię samoczynnie, w regularnych odstępach czasu. 
C. Wypływają na powierzchnię samoczynnie. 
D. Występują w niecko waty m zagłębieniu między dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi. 
E. Wypływaj ą wskutek prężności pary wodnej. 
F. Wypływają wskutek ciśnienia hydrostatycznego 

 
 
Zadanie 65*. (2 pkt) 
Przyporządkuj właściwą rzekę (1 - 5) do ustroju rzecznego (A - D) i wpisz do tabeli. 

 
Zadanie 66. (2 pkt) 
Przyporządkuj każdemu z podanych obszarów Polski charakterystyczny dla niego typ 
genetyczny jezior. Nazwy typów jezior wybierz spośród podanych poniżej. 
Typy jezior: cyrkowe, deltowe, krasowe, przybrzeżne, rynnowe. 

 
Zadanie 67*. (1 pkt) 
Poniżej przedstawiono położenie Morza Białego, którego zatoki charakteryzują się 
występowaniem różnic zasolenia wód w ciągu roku. Ich zasolenie zimą jest najwyższe. 
Koniec wiosny i lato to okres występowania niższego zasolenia w zatokach Morza Białego. 

 
Podaj przyczynę zmniejszania się wiosną zasolenia wód w zatokach Morza Białego. 
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...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
Zadanie 68*. (2 pkt) 
Na wykresach przedstawiono zróżnicowanie rocznych przepływów trzech europejskich rzek 

 
a) Uzupełnij legendę, wpisując we właściwe miejsca podane poniżej nazwy rzek. 
Rzeki: Dniepr, Rodan (w Alpach), Sekwana (w Paryżu). 
Legenda 
A. .......................................................................... 
B. .......................................................................... 
C. .......................................................................... 
b) Wyjaśnij zróżnicowanie przepływów w ciągu roku dla rzek oznaczonych na wykresie 
     literami A, C. 
Rzeka A ...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Rzeka C ...................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Zadanie 81*. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono prądy morskie, które oznaczono numerami 1–18. 

 
Na półkuli południowej wzdłuż zachodnich wybrzeży kontynentów prądy morskie płyną 
ku niskim szerokościom geograficznym. 
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a) Spośród prądów morskich zaznaczonych na mapie wybierz dwa, które odpowiadają 
    temu opisowi. Podaj nazwy tych prądów oraz numery, którymi je oznaczono na 
    mapie. 

 
b) Porównaj wpływ prądów morskich oznaczonych na mapie numerami 4 i 5 
    na temperaturę powietrza i sumę opadów atmosferycznych wybrzeży, wzdłuż których 
    te prądy płyną. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Zadanie 82*. (2 pkt) 
Poniżej przedstawiono Żuławy (stan ok. 1300 r. i współcześnie). 

 
 
a) Wymień dwie zmiany w środowisku przyrodniczym obszaru przedstawionego 
    na mapach, które nastąpiły od końca XIII wieku do czasów obecnych. 
1. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
b) Na podstawie rysunków i własnej wiedzy podaj nazwę genetycznego typu jeziora 
    oznaczonego literą X. 
..................................................................... 
 


