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Zadanie 9. (3 pkt) 
Wykaż zależność intensywności różnych rodzajów wietrzenia: fizycznego, chemicznego 
i biologicznego od warunków klimatycznych typowych dla klimatów zapisanych 
na schemacie. 

 
 
 
Wietrzenie fizyczne ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Wietrzenie chemiczne .................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Wietrzenie biologiczne ................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

 
Zadanie 11. (3 pkt) 
Rysunek przedstawia formy rzeźby występujące na obszarze, na którym był lądolód 
plejstoceński. 

 
a) Na rysunku oznacz strzałką kierunek nasuwania się lądolodu. 
b) Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie rubryki po jednym przykładzie formy rzeźby 
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    przedstawionej na rysunku. 

 
Zadanie 12. (6 pkt) 
Rysunki przedstawiają efekty działania dwóch rodzajów ruchów masowych. 

 
a) Pod każdym z rysunków wpisz odpowiednią nazwę ruchu masowego. 
b) Przedstaw, na czym polega każdy z tych procesów. 
A....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
B.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
c) Podaj nazwy form oznaczonych na rysunku A cyframi 1 i 2. 
1..................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................... 
d) Wymień trzy następstwa ruchu masowego przedstawionego na rysunku B. 
1..................................................................................................................................................... 
2..................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................... 
e) Zaproponuj trzy działania człowieka zapobiegające rozprzestrzenianiu się tych procesów. 
1..................................................................................................................................................... 
2................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................... 
 
 
Zadanie 16. (4 pkt) 
Rysunki przedstawiają ewolucję progu wodospadu. 
a) Nazwij proces geologiczny, który prowadzi do przedstawionych na rysunku zmian 
    i przedstaw przebieg ewolucji progu wodospadu. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
b) Podaj nazwę najwyższego wodospadu na świecie i w Polsce oraz miejsce występowania 
    każdego z nich. 
Świat.............................................................................................................................................. 
Polska ............................................................................................................................... 
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Źródło: Balon J. Tablice Geograficzne, 2003. 

 
 

 
Zadanie 19. (2 pkt) 
Podkreśl dwa kryteria, które wzięto pod uwagę przy podziale Polski na pasy 
krajobrazowe. 

a) Zróżnicowane klimatyczne, które jest wynikiem ścierania się różnych mas powietrza; 
b) Zróżnicowanie wysokości względnych; 
c) Zasięg oddziaływania czynników rzeźbotwórczych - zlodowaceń, fałdowań; 
d) Rozmieszczenie gleb uwarunkowane podłożem skalnym; 
e) Wpływ prekambryjskich i paleozoicznych struktur geologicznych. 
f) Zróżnicowanie gęstości sieci rzecznej. 
 
Zadanie 21. (3 pkt) 
Rysunki przedstawiają typy wybrzeży morskich. 
a) Rozpoznaj i wpisz pod rysunkami nazwy typów wybrzeży. 

 
 

Źródło: S. Piskorz St. Zając Geografia Świat i Polski, WSiP, Warszawa 1995 
b) Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku A. 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
Zadanie 22. (5 pkt) 
W tabeli zestawiono czynniki, procesy i formy polodowcowe. Uzupełnij tabelę, tak aby 
powstał ciąg przyczynowo- skutkowy. 
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Zadanie 27. (4 pkt) 
a) Wpisz do tabeli właściwy proces i czynnik rzeźbotwórczy, które doprowadziły do 
     powstania wymienionych form rzeźby. 

 
Zadanie 31 (0 – 3 pkt.) 
Podaj nazwę formy widocznej na fotografii i wyjaśnij w jaki sposób powstał tak 
charakterystyczny kształt formy o wąskiej podstawie. 
Nazwa formy: ............................................................................................................................... 
Wyjaśnienie: ............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

 
Źródło: Makowska D., 1998, Ziemia. Podręcznik do geografii fizycznej, WSiP. 

Zadanie 32 (0 – 3 pkt.) 
Nazwij proces przedstawiony na rycinach 1 i 2  
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...................................................................................................................................................... 
Zadanie 34*. (2 pkt) 
a) Spośród wymienionych produktów wietrzenia zaznacz jeden, który powstaje 
    w procesie wietrzenia mechanicznego. 
A. boksyty B. gołoborza C. lateryty D. terra rosa 
b) Wymień dwa przyrodnicze warunki sprzyjające wietrzeniu mechanicznemu. 
1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
Zadanie 36*. (1 pkt) 
W Polsce znajduje się dwadzieścia osiem jaskiń o długości ponad 500 m. Mapa wskazuje 
szesnaście jaskiń udostępnionych do zwiedzania. 

 
 

 
Na podstawie mapy oraz własnej wiedzy sformułuj dwa wnioski dotyczące 
występowania 
jaskiń w Polsce. 
1. ................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
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Zadanie 37*. (2 pkt) 
Przyporządkuj krainie geograficznej charakterystyczną dla niej formę rzeźby terenu 
oraz czynnik i proces, w wyniku których powstała ta forma. 
Terminy: akumulacja, erozja, rzeka, morze, woda opadowa, lodowiec górski, wody 
                fluwioglacjalne, sandr, wąwóz lessowy, klif, dolina U-kształtna. 

 
Zadanie 38. (2 pkt) 
Uzupełnij tabelę. 

 
Zadanie 39*. (2 pkt) 
Fotografia przedstawia fragment wybrzeża zachodniej Francji. 

 
a) Wymień nazwy elementów budowy wybrzeża wysokiego oznaczonych na fotografii 
     literami A i B. 
A. .............................................................................................. 
B. .............................................................................................. 
b) Podaj nazwę procesu, który doprowadził do utworzenia elementu wybrzeża 
    oznaczonego na fotografii literą A. 
....................................................................................... 
Zadanie 40*. (2 pkt) 
Przyporządkuj każdemu ze skutków działalności rzeki odpowiedni proces, który 
bezpośrednio doprowadza do jego powstania. 
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A. ............................. B. ............................. C. ............................. D. ............................. 
Zadanie 41* (2 pkt) 
Na rysunkach od 1. do 3. przedstawiono rozwój rzeźby gór następujący w wyniku 
działalności lodowców górskich. 

 

 
 

Na podstawie: Jan Flis, Wstęp do geografii fizycznej, 
WSiP, Warszawa, 1988 

Korzystając z rysunków wykaż, podając dwa argumenty, że działalność lodowców 
przekształca rzeźbę gór. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 42*. (2 pkt) 
Profil hipsometryczny wykonany wzdłuż południka 21°E na terenie Polski 

 
Na mapie przedstawiono jednostki tektoniczne Polski. 
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Na podstawie: Dorota Makowska, Podręcznik do geografii fizycznej dla szkoły średniej, WSiP, Warszawa 1998 
 
Na podstawie profilu hipsometrycznego, mapy geologicznej i własnej wiedzy uzupełnij 
tabelę, wpisując nazwy jednostek tektonicznych oraz nazwy krain geograficznych 
odpowiadające obszarom zaznaczonym na profilu literami A, B i C. Nazwy krain 
geograficznych wybierz z podanych poniżej. 

Pojezierze Wielkopolskie, Wyżyna Lubelska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, 
Kotlina Sandomierska, Pojezierze Mazurskie, Nizina Podlaska, 

Wyżyna Kielecko-Sandomierska 

 
 
Zadanie 43*. (3 pkt) 
Rysunek ilustruje działalność rzeźbotwórczą rzeki wzdłuż jej biegu. 
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Przekroje przez dolinę rzeczną i ujście 

     I         II         III         IV 

      
Na podstawie: Dorota Makowska, Podręcznik do geografii fizycznej 

dla szkoły średniej, WSiP, Warszawa 1998 
Uzupełnij tabelę, wpisując dla każdego z wyróżnionych odcinków biegu rzeki (A, B, C) 
następujące elementy: 
– numer przekroju poprzecznego doliny rzecznej od II do IV 
– dominujący proces rzeźbotwórczy wybrany z następujących: erozja boczna, erozja 
   wgłębna, akumulacja, erozja wsteczna 
– przykładową formę rzeźby charakterystyczną dla danego biegu rzeki. 

 
Zadanie 44. (2 pkt) 
Na mapie zaznaczono wybrane krainy geograficzne. 
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Przyporządkuj do numerów w tabeli nazwy krain geograficznych wybrane 
     z poniższych. 

Bieszczady, Pieniny, Nizina Śląska, Wyżyna Śląska, Wyżyna Lubelska, 
Żuławy Wiślane, Pojezierze Suwalskie 

 
 
Zadanie 45*. (1 pkt) 
Na fotografii przedstawiono rumowisko skalne nazywane gołoborzem, występujące w paśmie 
Łysogór. 

 
Wyjaśnij proces wietrzenia mrozowego, który przyczynia się do powstania takiego 
rumowiska skalnego. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Wykorzystując rysunek przedstawiający rozmieszczenie wybranych form 
polodowcowych, rozwiąż zadania 46. i 47. 
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Na podstawie: H. Radlicz-Ruhlowa, M. Wiśniewska-Żelichowska, Podstawy geologii, WSiP, Warszawa 1992 
Zadanie 46*. (1 pkt) 
Wyjaśnij, dlaczego Noteć koło Bydgoszczy zmienia kierunek płynięcia z południkowego 
na równoleżnikowy. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 47*. (2 pkt) 
Przyporządkuj formom polodowcowym, oznaczonym na rysunku numerami 1 i 2, 
po dwie cechy środowiska przyrodniczego, wybierając spośród podanych poniżej. 
Rodzaj skał, z których są zbudowane formy terenu: piaski, gliny zwałowe, less 
Przeważające gleby: brunatne i płowe, bielicowe, mady 

 
Zadanie 48*. (2 pkt) 
a) Spośród podanych obszarów podkreśl ten, który jest szczególnie zagrożony 
występowaniem osuwisk. 
A. Żuławy Wiślane 
B. Równina Wrocławska 
C. Beskid Niski 
D. Kotlina Oświęcimska 
b) Podaj dwie antropogeniczne przyczyny powstawania osuwisk. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 49. (2 pkt) 
Dopasuj typ krajobrazu do każdego opisu (A - D) wybierając z podanych przykładów. 

Krajobrazy: młodoglacjalny, eoliczny, krasowy, staroglacjalny, lessowy 
A. Teren równinny poprzecinany szerokimi pradolinami rzek, brak jezior. 

………………………………………………………………………… 
B. Krajobraz urozmaicony, występują liczne ostańce skalne, ponory, wywierzyska, jaskinie. 

………………………………………………………………………… 
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C. Ciekawymi elementami krajobrazu są wydmy piaszczyste i grzyby skalne. 
………………………………………………………………………… 

D. Teren wybitnie pagórkowaty - oprócz moren czołowych występują ozy, kemy i drumliny, 
     krajobraz urozmaicają liczne jeziora i pojedynczo występujące głazy narzutowe. 
 ………………………………………………………………………… 
Zadanie 50. (2 pkt) 
Przyporządkuj nazwę typu wybrzeża (A - F) do podanej w tabeli jego charakterystyki. 
A. dalmatyńskie 
B. szkierowe 
C. limanowe 
D. klifowe 
E. mierzejowe 
F. fiordowe 

Charakterystyka wybrzeża Typ wybrzeża 

Długie, wąskie, głębokie zatoki morskie o stromych ścianach 
sięgających często setek metrów wysokości. Tworzą się w wyniku 
zalania głębokich U-kształtnych górskich dolin polodowcowych. 
Występują m. in. u wybrzeży Norwegii. 

 

Wybrzeża składające się z ogromnej ilości skalistych, pagórkowatych 
wysepek ledwo wynurzających się nad powierzchnię wody. Są to 
zalane przez morze mutony i drumliny. Występują na wybrzeżu 
Finlandii i Szwecji. 

 

Liczne podłużne wyspy i półwyspy równoległe do lądu, długie zatoki i 
kanały. Powstają przez zalanie mocno rozczłonkowanych grzbietów 
górskich, tak że kulminacje grzbietów tworzą ciągi wysp. Występują 
m. in. u wybrzeży Chorwacji. 

 

Wybrzeża z wąskimi, prostopadłymi do linii brzegowej zatokami. 
Powstają najczęściej na obszarach o budowie płytowej. Typowe 
wybrzeża znajdują się nad Morzem Czarnym (ujście Dniestru, 
Dniepru), gdzie piaszczyste wały odcięły lejkowate ujścia rzek. 

 

Strome, wysokie wybrzeża modelowane przez abrazję. Fale uderzające z 
wielką siłą w wysoki brzeg podcinają go, powodując jego obrywanie się 
i cofanie. Występują m.in. na wyspie Wolin w Polsce. 

 

 
Zadanie 51*. (2 pkt) 
Rozpoznaj po podanym opisie formy krasowe i wpisz ich nazwy. 

1. Miejsce na obszarze krasowym, w którym potok płynący po powierzchni terenu znika pod 
ziemią, przechodząc w potok podziemny ..................................................................... 

2. Wydłużone, rynienkowate zagłębienia na powierzchni skał podlegających rozpuszczaniu, 
na ogół występujące grupowo, równolegle do siebie ........................................................  

 
Zadanie 52*. (2 pkt) 
Przyporządkuj formy rzeźby do procesów geologicznych, które doprowadziły do ich powstania i 
wpisz do tabeli. 
 
Formy rzeźby: grzyb skalny, dolina V-kształtna, klif, delta, wydma, wodospad, jaskinia,  
                        dolina U-kształtna 
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Proces geologiczny Forma rzeźby 

egzaracja  

akumulacja eoliczna  

abrazja  

korazja  

erozja wsteczna rzeki  

akumulacja rzeczna  

 
Zadanie 53*. (2 pkt) 
Rysunki przedstawiają formy eoliczne 
 

 
Na podstawie: www.encyklopedia.pwn.pl 
 
Przyporządkuj przedstawionym na rysunkach formom eolicznym (A - D) ich nazwy (1 - 5) i 
wpisz do tabeli. 
 

 
 
Zadanie 54*. (2 pkt) 
Akumulacja materiału niesionego przez wiatr doprowadza do powstania różnorodnych form 
rzeźby, które różnią się kształtem i wielkością. 
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Wymień trzy czynniki, które wywierają wpływ na intensywność procesów eolicznych. 
1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 55. (1 pkt) 
Na mapie poziomicowej przedstawiono fragment pradoliny Redy i Łeby. 

 
Na podstawie przedstawionego na mapie przykładu pradoliny podkreśl dwie cechy tej 
formy rzeźby. 
A. Pradolina jest szeroką doliną o płaskim dnie. 
B. Jest to U-kształtna dolina utworzona przez lodowiec górski. 
C. Dnem pradoliny płyną rzeki o dużych spadkach wody. 
D. Dno pradoliny jest często zabagnione. 
E. Profil poprzeczny pradoliny ma kształt litery V. 
Zadanie 56. (2 pkt) 
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy krain geograficznych wybrane spośród wymienionych 
poniżej. 
Krainy geograficzne:  
Alpy, Andy, Atlas, Góry Skaliste, Himalaje, Nizina Francuska, 
Nizina Nullarbor, Nizina Zatokowa, Wielkie Góry Wododziałowe, Wyżyna Abisyńska, Wyżyna 
Gujańska, Wyżyna Tybetańska. 
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Zadanie 57*. (2 pkt) 
W zamieszczonym poniżej tekście opisano zjawiska poprzedzające powstanie Pustyni 
Błędowskiej. 
Na obszarze Pustyni Błędowskiej rzeki utworzyły w skałach triasowych głębokie doliny. 
W plejstocenie podczas kolejnych zlodowaceń te doliny były stopniowo wypełniane osadami 
piaszczysto-żwirowymi, aż zanikły całkowicie. Wraz ze zmianą klimatu na cieplejszy obszar 
dzisiejszej pustyni został w holocenie stopniowo opanowany przez roślinność leśną. Taki stan 
trwał do XIII w. W tym czasie w okolicach Olkusza powstał ośrodek górniczo-hutniczy. 
Na dużą skalę eksploatowano tu rudy ołowiu i srebra. Wybudowano piece hutnicze, które 
były opalane węglem drzewnym. Teren został pozbawiony lasów. Wylesienie było przyczyną 
zniszczenia gleby i odsłonięcia luźnych piasków. Wtedy zostało ukształtowane przez 
człowieka pustynne oblicze tego terenu. Wiatr zaczął intensywnie przenosić piasek, budować 
ruchome wydmy i tworzyć obniżenia deflacyjne. 

Na podstawie: Szczypek T., Wika S., Czylok A., Rachmonow O., Wach J., Pustynia Błędowska 
fenomen polskiego krajobrazu, Wydawnictwo Kubajak, 2001 r. 

a) Na podstawie tekstu wybierz cztery wydarzenia, które doprowadziły do powstania 
    Pustyni Błędowskiej. Wybrane wydarzenia uszereguj w kolejności od najstarszego 
    do najmłodszego, wpisując w ramki odpowiadające tym wydarzeniom litery. 
A. Osuszenie i oziębienie klimatu w holocenie. 
B. Wypełnienie materiałem fluwioglacjalnym głębokich dolin rzecznych. 
C. Akumulacyjna i erozyjna działalność wiatru na antropogenicznie przekształconym 
     terenie. 
D. Odsłonięcie piasku na skutek wycinania lasów. 
E. Powstanie ośrodka górniczo-hutniczego. 

 
b) Wpisz we właściwe miejsca tabeli, obok wartości średniej rocznej temperatury 
     powietrza i rocznej sumy opadów, podane poniżej nazwy pustyń. 
Pustynie: Błędowska, Gobi, Sahara. 
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Zadanie 58*. (2 pkt) 
Poniższe zdania dotyczą ukształtowania powierzchni Ziemi. 
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie 
jest fałszywe. 
Antarktyda jest kontynentem o najniższej średniej wysokości n.p.m.    ......... 
Cechą Wyżyny Wschodnioafrykańskiej jest obecność zrębów i rowów tektonicznych.  ......... 
W Ameryce Południowej niziną o największej powierzchni jest Nizina Zatokowa.  ......... 
Najgłębsza depresja na Ziemi znajduje się w Azji.       ......... 
Rowy oceaniczne towarzyszą strefom subdukcji.       ......... 
Najgłębszy na świecie rów oceaniczny jest położony u zachodnich wybrzeży Jawy.  ......... 
Zadanie 59*. (2 pkt) 
Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego obiektu nazwę odpowiedniego czynnika 
oraz nazwę procesu rzeźbotwórczego, który doprowadził do jego powstania. Czynniki 
i procesy wybierz spośród podanych poniżej. 
Czynniki rzeźbotwórcze: lodowiec górski, morze, rzeka, wiatr, woda z CO2,  
                                         wody fluwioglacjalne. 
Procesy rzeźbotwórcze: abrazja, akumulacja, egzaracja, erozja boczna, korazja, krasowienie. 

 
Zadanie 60*. (1 pkt) 
Na rysunkach przedstawiono formy rzeźby terenu w czasie postoju lodowca oraz po jego 
ustąpieniu. Literami A−C oznaczono wybrane formy rzeźby polodowcowej. 
Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy form rzeźby polodowcowej 
wybrane spośród podanych poniżej oraz litery, którymi oznaczono je na rysunku. 
 
Formy rzeźby polodowcowej: kem, oz, pradolina, sandr, wzgórze moreny czołowej. 
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Zadanie 61*. (1 pkt) 
Uzupełnij model przedstawiający przyczyny i skutki powstania czynnego osuwiska. 
Wybierz spośród podanych właściwe określenia i wpisz w odpowiednie miejsca litery, 
którymi je oznaczono. 
A. Zalesienie stoków wzgórza. 
B. Długotrwałe intensywne opady deszczu. 
C. Podcięcie stoku podczas budowy drogi. 
D. Pękanie ścian budynku. 
E. Powstanie płaszczowiny. 
F. Powstanie zniekształceń (pęknięć, garbów) na drodze. 

 
 
Zadanie 66. (2 pkt) 
Na rysunku przedstawiono model doliny rzecznej w profilu podłużnym. 



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

07. Litosfera cz.2 

 18 

 
Wykonaj polecenia na podstawie rysunku i własnej wiedzy. 
a) Dobierz do biegu górnego rzeki cechę doliny i dominujący proces rzeźbotwórczy. 
Cecha doliny: 
A. dolina asymetryczna z jednym zboczem wyższym od drugiego i meandrami 
B. dolina o V-kształtnym profilu poprzecznym 
C. dolina szeroka, płaskodenna 
 
Dominujący proces rzeźbotwórczy: 
1. przewaga akumulacji 
2. erozja wgłębna i wsteczna 
3. przewaga erozji bocznej i akumulacji 
 
Cecha doliny (wpisz A, B lub C) .......... 
Dominujący proces rzeźbotwórczy (wpisz 1, 2 lub 3) .......... 
b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 
W korycie rzeki w biegu dolnym dominują 
 
A. muły i piaski.  B. muły i żwiry.  C. odłamki skalne i otoczaki.  D. otoczaki i żwiry. 
Zadanie 67*. (1 pkt) 
Po intensywnych opadach atmosferycznych w 2010 r. utworzyło się osuwisko na obszarze 
osiedla domów rekreacyjnych w przysiółku Łazki (E4) na północno-zachodnim stoku góry 
Żar. 
Wymień dwa działania człowieka sprzyjające powstawaniu osuwisk. 
1. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 68*. (2 pkt) 
Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiedni czynnik lub proces rzeźbotwórczy, który 
doprowadził do powstania podanych form terenu. 
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