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Zadanie 9 (2 pkt.)  
Na mapie Polski przedstawiono lokalizację 9 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Osiem z nich to obiekty kulturowe, a jeden jest obiektem przyrodniczym (wspólny z 
Białorusią). Podaj nazwy pięciu wybranych przez siebie obiektów (miejscowości). 

  

1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

5. ........................................................... 

 
Zadanie 13. (4 pkt) 
Na podstawie zamieszczonych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne (niziny, wyżyny, góry) 
i podaj ich nazwy. 
A. Ciągną się wzdłuż wybrzeży Oceanu Spokojnego. Tworzą je liczne łańcuchy górskie, 
     między którymi znajdują się zapadliskowe obniżenia, np. Dolina Śmierci, obszary 
     pustynne, wyżyny porozcinane kanionami rzek. Na obszarze tych gór znajdują się także 
     czynne stożki wulkaniczne. 

............................................................................................................................................... 
B. Aluwialna kraina o monotonnym krajobrazie, przez którą rzeki płyną szerokimi, 
     dolinami. Duże obszary tej krainy zajmują bagna. Dominującą formacją roślinną jest 
     tajga. Klimat, wyłączając obszary położone na północy, umiarkowany chłodny, wybitnie 
     kontynentalny. 

............................................................................................................................................... 
C. Ograniczają ją od północy Góry Pontyjskie, a od południa Góry Taurus. Na jej obszarze 
     występują liczne bezodpływowe kotliny z jeziorami reliktowymi i tektonicznymi. 
     W klimacie podzwrotnikowym kontynentalnym suchym występują suche stepy 
     i półpustynie. W północnej części tej krainy położona jest Ankara. 

............................................................................................................................................... 
D. Położone są między Zatoką Biskajską a Zatoką Lwią. Krajobraz tej krainy w części 
     środkowej ma cechy rzeźby alpejskiej (turnie i cyrki lodowcowe), natomiast w części 
     zachodniej występują zjawiska krasowe. Duże zasoby wodne tego obszaru 
     wykorzystywane są w celach energetycznych i do nawadniania. W środkowej części tej 
     krainy leży Andora. 

............................................................................................................................................... 
Zadanie 60. (4 pkt) 
Uzupełnij tabelę, dobierając do opisu parku narodowego jego nazwę wybraną spośród 
podanych poniżej. 
Parki narodowe: Białowieski, Gór Stołowych (Stołowogórski), Karkonoski, Ojcowski, Słowiński, 
Bieszczadzki. 
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Zadanie 61. (4 pkt) 
Do podanych szeregów krain geograficznych Polski dobierz po jednej z wymienionych 
cech, według których krainy te pogrupowano. Wpisz w wolne miejsca odpowiednie 
litery, którymi te cechy oznaczono. 
Cechy: 
A. położenie na obszarze fałdowania alpejskiego, 
B. położenie na obszarze monokliny przedsudeckiej, 
C. długi kres wegetacji, 
D. położenie na platformie wschodnioeuropejskiej, 
E. położenie na obszarze wału środkowopolskiego, 
F. położenie w dorzeczu Odry, 
G. obszar zlodowacenia bałtyckiego. 
 
1. Nizina Śląska, Nizina Szczecińska, Kotliny Podkarpackie  ............................ 
2. Pojezierze Mazurskie, Nizina Podlaska, wschodnia część Wyżyny Lubelskiej ............................ 
3. Kotlina Jeleniogórska, Nizina Śląska, Pojezierze Lubuskie   ............................ 
4. Tatry, Podhale, Pieniny   ............................ 
 

Zadanie 65. (2 pkt) 
Przeczytaj następujący tekst. 
W Polsce wytwarza się rocznie około 1,4 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych. W Niewiadowie koło Tomaszowa 
Mazowieckiego zostało zainstalowane urządzenie, które przerabia niesegregowane odpady plastikowe na benzynę i olej 
napędowy. Jest ono w stanie wyprodukować w ciągu godziny nawet 500 litrów paliwa. Urządzeniem tym, 
wyprodukowanym przez firmę Technologie Ekologiczne, interesują się m.in. Niemcy, 
Irlandczycy oraz Chińczycy. Czesi już kupili od nas takie urządzenie. Niesegregowane odpady z tworzyw sztucznych 
ładowane są do reaktora katalicznego, w którym topią się pod wpływem wysokiej temperatury (400°C). Paliwo odbierane 
jest przez dwie rafinerie z Jasła i Jedlicza, w których jest ono destylowane  
i rozdzielane na benzynę (18%) oraz olej napędowy (47%). Urządzenie przerabia 360 ton śmieci miesięcznie. 
Do Niewiadowa trafiają odpadki, m.in. z Górnego Śląska, Łodzi i Warszawy. Z odpadków tych powstaje 220 ton paliw 
płynnych miesięcznie. Wkrótce w Polsce zostanie uruchomionych kolejnych osiem takich urządzeń. Pracę przy nich 
znajdzie 80 osób. 
Podaj cztery korzyści (ekologiczne i społeczno–ekonomiczne), które przyniosła 
inwestycja opisana w powyższym tekście. 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................. 
4. ................................................................................................................................................. 
Zadanie 68. (2 pkt) 
Przedstaw w formie modelu przyczynowo-skutkowego zmiany w środowisku 
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geograficznym regionu Jeziora Aralskiego, wpisując do schematu właściwe oznaczenia 
literowe. 
A) Zmniejszenie zasilania jeziora w wodę 
B) Wzrost zachorowań ludzi i ich zgonów 
C) Zmniejszenie powierzchni jeziora i odsłonięcie dna 
D) Kumulacja zanieczyszczeń w organizmach ryb 
E) Zwiększony pobór wody z Syr-darii i Amu-darii na potrzeby rolnictwa 
F) Zwiększenie zasolenia i zanieczyszczenia wody w jeziorze 
G) Zmniejszenie przepływu wody w Syr-darii i Amu-darii 
H) Wywiewanie i przenoszenie przez wiatr zanieczyszczonych pyłów 

 
 

Zadanie 69. (2 pkt) 
Poniższy tekst źródłowy ilustruje zjawisko zwiększania się ilości odpadów na wysypiskach. 
Już ponad połowę śmieci na wysypiskach stanowią opakowania. Ich producenci czują się w Polsce zwolnieni 
 z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Od lat skutecznie blokują wprowadzenie zapisów do ustawy o odpadach. Dwie fabryki, 
spośród działających w Polsce, wyprodukowały w minionym roku ponad miliard aluminiowych puszek. Produkcja 
opakowań aluminiowych rośnie co roku w Polsce o kilka, a nawet kilkanaście procent.  
W Europie niewiele jest krajów, w których byłby możliwy tak duży wzrost produkcji bez systemu odbioru  
i przetwarzania zużytych opakowań. Z legislacyjnego polskiego „raju śmieciowego” korzystają również wytwórcy 
wzmacnianych aluminium i plastikiem kartoników do napojów (produkuje je już ponad 140 linii). Na śmietniska każdego 
roku trafia ponad 1,5 mld plastikowych kubków do jogurtu, o 40-70% rośnie produkcja naczyń jednorazowych i 
plastikowych butelek (nierozkładalnych przez kilkaset lat). Wytwarzamy ponad milion ton szklanych opakowań rocznie, ale 
odzyskujemy zaledwie 20-30 tys. ton (w Europie 70-80%, w Szwajcarii 95%). Z około 1,7 mln ton papieru 
wyprodukowanego w 1998 roku aż połowę stanowiła tektura opakowaniowa, wyjątkowo łatwa w przetworzeniu, jeśli trafi z 
powrotem do papierni. Doświadczenia rozwiniętych krajów pokazują, że sytuacji nie zmienią ani spalarnie (emitujące 
groźne dioksyny), ani przeznaczanie kolejnych obszarów na gigantyczne wysypiska. 
Na podstawie: „Wprost”, 16.04.2000 r. 
Na podstawie tekstu i własnej wiedzy zaproponuj cztery działania np. prawne, 
ekonomiczne lub edukacyjne, które pozwoliłyby ograniczyć liczbę opakowań 
wyrzucanych na wysypiska. 
1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 
4. .............................................................................................................. 
Zadanie 70*. (2 pkt) 
Przyporządkuj każdej z wymienionych zmian w środowisku przyrodniczym przyczynę, 
która ją spowodowała. 
Zmiany w środowisku przyrodniczym: Przyczyny zmian: 
A. Ubytek warstwy ozonowej   1. Nadmierne nawożenie pól uprawnych 
B. Eutrofizacja wód rzek i jezior   2. Kwaśne opady atmosferyczne 
C. Powstanie leja depresyjnego   3. Obecność freonów w atmosferze 
D. Zwiększenie ilości CO2 w atmosferze  4. Spalanie paliw kopalnych 

5. Odkrywkowa eksploatacja surowców 
A. ………, B. ………, C. ………, D. ………. 
Zadanie 71*. (2 pkt) 
Wykonaj polecenia, wykorzystując załączony tekst i własną wiedzę. 
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„Arktyka szybko topnieje” 
Z okolic bieguna północnego zniknął lód o powierzchni dwa razy większej od Polski. Świat prawdopodobnie czeka wielka 
odwilż. Alarmujące dane pochodzą z obserwacji satelitarnych Oceanu Arktycznego. Pokrywająca go pokrywa lodowa do 
tej pory nie dawała się Słońcu nawet latem. Jednak w ubiegłym roku straciła aż 14% powierzchni, dwudziestokrotnie 
więcej niż w poprzednich latach. Gwałtownie kurczy się także lodowiec 
na Grenlandii. Martwią się mieszkańcy terenów nadbrzeżnych, chociaż według niektórych ocieplenie klimatu to dobra 
wiadomość... 
Na podstawie: „Gazeta Wyborcza”, IX 2006 r. 
a) Podaj dwie negatywne dla gospodarki człowieka konsekwencje opisanego zjawiska. 
1. ……………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………………… 
b) Podaj przykład gospodarczej korzyści, jaką można odnieść w przyszłości w wyniku 
     topnienia pokrywy lodowej w Arktyce. 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
Zadanie 72*. (3 pkt) 
Poniżej przedstawiono etapy powstawania kwaśnych opadów oraz skutków tego procesu. 
a) Uporządkuj etapy, wpisując w puste pola właściwą literę tak, by powstał model 
     przyczynowo – skutkowy tego procesu. 
A. zanik odporności biologicznej na owady i choroby 
B. opad w postaci suchej lub mokrej depozycji 
C. upośledzenie procesu fotosyntezy, kumulacja składników toksycznych w glebie 
     i korzeniach 
D. emisja trujących gazów i ich przemiana w atmosferze w agresywne związki chemiczne 
E. śmierć lasów 

 
b) Wskaż dwa przykłady działalności człowieka, która przyczynia się do powstania 
     kwaśnych opadów. 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ……………………………………………………………………………………………….. 
Zadanie 73. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie parków narodowych w Polsce. 

 
Wpisz do tabeli numery, którymi oznaczono na mapie położenie podanych parków 
narodowych. 
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Zadanie 74. (2 pkt) 
Podaj po dwa przykłady negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym, które są 
spowodowane: 
a) eksploatacją złóż węgla brunatnego, 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
b) produkcją energii w elektrowniach wykorzystujących węgiel brunatny. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 75*. (2 pkt) 
Na fotografiach przedstawiono obiekty występujące w Polsce, wpisane na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 

  
Miasto: ........................................................                Miasto: ........................................................................... 

a) Podpisz fotografie nazwami odpowiednich miast, wybranymi spośród podanych 
     poniżej. 
     Miasta: Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Malbork, Warszawa, Zamość. 
b) Podaj nazwę parku narodowego w Polsce, który jest wpisany na listę Światowego 
     Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 76*. (2 pkt) 
Za 20 lat Polska może borykać się z chronicznym brakiem wody. Zasoby wody w Polsce na jednego mieszkańca należą do 
najniższych w Europie. Problemu niedoborów wody nie rozwiąże racjonalne wykorzystywanie jej w gospodarstwach 
domowych. 
Podaj trzy sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami wody w Polsce, które mogą 
przyczynić się do ograniczenia zjawiska niedoboru wody w Polsce. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 77*. (2 pkt) 
Region Jeziora Aralskiego dotknęła klęska ekologiczna. 
Utwórz model przyczynowo-skutkowy przedstawiający naruszenie równowagi 
w środowisku geograficznym przez działalność człowieka. Wykorzystaj odpowiednie 
sformułowania wybrane z zapisanych poniżej. Do schematu wpisz litery, którymi je 
oznaczono. 
A. Wywiewanie soli z odsłoniętego dna jeziora, która przedostaje się do gleby, wód 
     powierzchniowych i podziemnych. 
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B. Doprowadzanie mniejszej ilości wody do Jeziora Aralskiego przez Syr-darię i Amu-darię. 
C. Wyginięcie wielu gatunków flory i fauny w płytkich, nadmiernie zasolonych wodach 
     Jeziora Aralskiego. 
D. Obniżenie poziomu wody w Jeziorze Aralskim. 
E. Założenie upraw roślin cytrusowych na odsłoniętych częściach dna jeziora. 
F. Naturalna sukcesja roślinności leśnej na odsłoniętych częściach dna jeziora. 
G. Utrata źródła utrzymania rybaków i osób związanych z przetwórstwem ryb. 

 
Zadanie 79*. (2 pkt) 
Budowa zapór na rzekach wywołuje zmiany w środowisku geograficznym. 
a) Podaj nazwę rzeki, na której ukończono w 2006 roku budowę Zapory Trzech 
    Przełomów, największej inwestycji hydrotechnicznej na świecie. 
.......................................................................... 
b) Uzasadnij, podając dwa argumenty, że spiętrzenie wody i zalanie obszarów 
     położonych powyżej zapór na rzekach wpływa negatywnie na środowisko 
     geograficzne. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 80. (2 pkt) 
W Stanach Zjednoczonych rozwija się produkcję etanolu – paliwa z kukurydzy, zwanego 
„zielonym paliwem”. Etanol używany jest jako dodatek do benzyny, jego udział może 
osiągnąć 80% mieszanki. 
Przedstaw po dwa przykłady korzyści, które mogą wynikać dla środowiska 
przyrodniczego i gospodarki z produkcji „zielonych paliw” w Stanach Zjednoczonych. 
Korzyści dla środowiska przyrodniczego: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Korzyści dla gospodarki: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 81. (2 pkt) 
Na mapie zaznaczono wybrane parki narodowe w Polsce. 
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Spośród zaznaczonych na mapie parków narodowych Polski wybierz i zapisz po dwa 
przykłady tych, które charakteryzują się podanymi cechami. 
• Osobliwością każdego z parków są formy krasowe, malownicza dolina rzeki, endemiczne 
   gatunki roślin. 
Parki: ...................................................................., .................................................................... 
• Do najważniejszych walorów parków należą rozległe obszary podmokłe, bagna 
  i torfowiska, stanowiące siedlisko dla ptactwa wodnego. 
Parki: ...................................................................., ................................................................... 
Zadanie 82*. (2 pkt) 
Za przyczynę globalnego ocieplenia uznaje się wzrost zawartości w powietrzu gazów 
cieplarnianych. 
Wymień trzy rozwiązania, służące ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 83*. (2 pkt) 
Duże miasta odznaczają się wyższą temperaturą w porównaniu z obszarami podmiejskimi. Zjawisko to nazywane „miejską 
wyspą ciepła” ilustruje na przykładzie Warszawy poniższy rysunek. 
Izotermy średniej rocznej temperatury powietrza w Warszawie dla lat 1961-1980. 

 
a) Podaj dwie przyczyny powstawania „miejskiej wyspy ciepła”. 
1. .................................................................................................................................................. 
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2. .................................................................................................................................................. 
b) Konsekwencją „miejskiej wyspy ciepła” oraz emisji zanieczyszczeń powietrza jest 
    ukształtowanie się lokalnego klimatu miasta. 
Skreśl w nawiasach określenia błędne, aby cechy klimatu miasta były prawdziwe. 
Klimat miasta w porównaniu terenami podmiejskimi odznacza się cechami: 
– (wyższymi / niższymi) sumami opadów atmosferycznych 
– bryzą miejską, która wieje (od centrum / ku centrum) miasta. 
Zadanie 84*. (2 pkt) 
W latach 1960-1970 w miejscowości Asuan wybudowano na Nilu potężną tamę o wysokości 111 metrów, która spiętrza w 
powstałym zbiorniku retencyjnym 160 mld m3 wody. Inwestycja stała się dużą pomocą dla regionu, ale spowodowała także 
negatywne skutki zarówno przyrodnicze, jak i gospodarcze, które wystąpiły poniżej tamy w dolinie dolnego Nilu oraz 
powyżej tamy, na południe od Asuanu. 

 
Uzupełnij schemat, wpisując w wolne pola numery, którymi oznaczono skutki, jakie 
wystąpiły w dolinie Nilu na obszarach zaznaczonych na mapie literami A i B 
po utworzeniu tamy i sztucznego Zbiornika Nasera. 

1. Wzrost ilości akumulowanych aluwiów. 
2. Likwidacja niebezpieczeństwa powodzi. 
3. Konieczność przesiedlenia ludności w związku z nową inwestycją. 
4. Wzrost wilgotności powietrza. 
5. Zmniejszenie ilości transportowanych aluwiów. 
6. Umożliwienie całorocznego kontrolowania nawadniania. 
7. Zasolenie gleb. 

 
 

Zadanie 85. (2 pkt) 
Wpisz do tabeli nazwy krajów, w których działalność człowieka doprowadziła 
do opisanych przekształceń środowiska. Nazwy krajów wybierz z podanych. 
Ukraina, Uzbekistan, Kuwejt, Bangladesz, Mongolia 
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Zadania 86. (2 pkt) 
Wykonaj polecenia, wykorzystując załączony tekst i własną wiedzę. 
Na terenie Bieszczadów węgiel drzewny jest wypalany w retortach – stalowych piecach z sześcioma kominami o wysokości 
3 metrów i średnicy 0,1 metra. Retorty i węglarskie domy (barakowozy) przewozi się z miejsca na miejsce. W nowym 
miejscu wypału szybko zostają one otoczone pociętym na jednometrowe kawałki drewnem bukowym, ułożonym w „mury” 
przekraczające często wysokość dorosłego człowieka. Obrazu dopełniają ułożone w sterty worki z wypalonym węglem 
drzewnym oraz różne maszyny niezbędne do prac leśnych. Wypał węgla prowadzony metodą retortową jest mniej szkodliwy 
dla środowiska niż tradycyjny, jednak i on zanieczyszcza środowisko. Szczególnie uciążliwe jest zadymianie i nieprzyjemny 
zapach, który towarzyszy procesowi wypalania węgla drzewnego. Retorty nie mają żadnych urządzeń zmniejszających 
emisję zanieczyszczeń. Wypalanie węgla drzewnego zanieczyszcza wodę i gleby, a także prowadzi do nielegalnych wyrębów 
lasu. Problem stanowi też „wędrujący” sposób prowadzenia wypałów, który pozostawia długotrwałe zmiany w krajobrazie 
Bieszczadów. 
Na podstawie: Bieszczadzki węgiel, Atlas Polski nr 41, Wyd. De Agostini, 2007 
a) Oceń zastosowanie metody retortowej do produkcji węgla drzewnego na terenie 
    Bieszczadów jako korzystne lub niekorzystne z punktu widzenia przebywającego tam 
    turysty. Ocenę uzasadnij, podając jeden argument. 
Ocena: ......................................................................................................................................... 

Uzasadnienie: ............................................................................................................................... 

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

b) Podaj dwa przykłady zmian zachodzących w środowisku naturalnym Bieszczadów 
    w wyniku opisanej w tekście działalności człowieka. 
1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

Zadanie 88*. (1 pkt) 
Schematy ilustrują poglądy filozoficzne dotyczące znaczenia środowiska w rozwoju 
społeczno-ekonomicznym społeczeństw. 

 
Uzupełnij tabelę, wpisując przy każdym z poglądów filozoficznych literę (A, B, C) 
odnoszącą się do odpowiedniego schematu. 
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Zadanie 89. (2 pkt) 
Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy parków narodowych wybrane z poniższych. 

Poleski, Gór Stołowych, Słowiński, Ojcowski 

 
 
Zadanie 90. (1 pkt) 
Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy, przedstawiający degradację lasów, wpisując 
w odpowiednie pola litery od A do E. 

A. Powstawanie kwaśnych opadów 
B. Emisja tlenków siarki i azotu 
C. Zakwaszenie gleb 
D. Uszkodzenie liści, igieł drzew 
E. Powstawanie w atmosferze kwasu siarkowego, siarkawego, azotowego 

 
 
Zadanie 91*. (2 pkt) 
Uzupełnij schemat, wpisując trzy przyczyny wycinania i wypalania wilgotnego lasu 
równikowego w Amazonii oraz trzy następstwa tego zjawiska. 

 
Zadanie 92*. (1 pkt) 
Ekokonwersja długu to zamiana spłaty długu na wydatki związane z ochroną środowiska 
w kraju dłużnika za zgodą kraju–wierzyciela. 
Wyjaśnij, dlaczego Szwecja jest zainteresowana ekokonwersją części zadłużenia Polski. 
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...................................................................................................................................................... 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
Zadanie 93*. (2 pkt) 
Poniższy tekst przedstawia warunki, w jakich doszło do powstania smogu w Londynie. 
Listopad i początek grudnia 1952 r. były wyjątkowo chłodne i mieszkańcy Londynu zużywali do ogrzewania znacznie 
więcej węgla niż zwykle. Kominy palenisk domowych i fabryk emitowały olbrzymie ilości sadzy. Nad południową Anglią 
panował wyż baryczny. Osiadające powietrze uniemożliwiało odpływ zanieczyszczeń znad miasta. 
Piątego grudnia niebo nad Londynem było błękitne, wiał delikatny wiatr i powietrze przy gruncie było wilgotne. Panowały 
idealne warunki do powstania mgły radiacyjnej. Wkrótce grubość mgły osiągnęła 200 m. W nocy mgła jeszcze bardziej 
zgęstniała i widzialność spadła do kilku metrów. 
W środkowym Londynie przez 144 godziny widoczność nie przekraczała 500 m, a przez 48 godzin była mniejsza od 50 m. Z 
370 ton wyemitowanego dwutlenku siarki powstało w atmosferze około 800 ton kwasu siarkowego – najgroźniejszego 
składnika smogu. 

Na podstawie: K. Kożuchowski (red.), Meteorologia i klimatologia, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006 

Korzystając z tekstu źródłowego i własnej wiedzy: 
a) wyjaśnij, dlaczego wysokie ciśnienie atmosferyczne sprzyja powstawaniu smogu. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
b) podaj antropogeniczne źródło pochodzenia dwutlenku siarki, z którego powstał 
    w atmosferze kwas siarkowy – składnik smogu. 
...................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 94*. (2 pkt) 
Zielona czupryna Ziemi łysieje nie od dzisiaj. Na jednego mieszkańca Ziemi przypada obecnie sześć arów drzew, a więc 
tylko mała grządka lasu. To zielone poletko niemal z każdym rokiem maleje. W ostatnich 15 latach powierzchnia terenów 
zalesionych zmniejszała się na świecie o 125 mln ha, a więc o obszar 4-krotnie większy od powierzchni Polski. Sama tylko 
dżungla amazońska maleje rocznie o 2,5 mln ha. 
Źródło:  

 
Wymień trzy przyczyny, które powodują zmniejszanie się powierzchni lasów na Ziemi oraz trzy 
możliwe w przyszłości skutki rabunkowej gospodarki zasobami leśnymi dla środowiska 
geograficznego. 
Przyczyny: 
1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

Skutki: 
1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

Zadanie 95*. (2 pkt) 
Badania wykazują, że pod dnem Oceanu Arktycznego znajdują się duże złoża ropy naftowej. Ponieważ jest to surowiec 
nieodnawialny, a jego zasoby w miejscach eksploatacji już wyczerpują się, rozważa się możliwość wydobywania ropy 
naftowej na obszarach Arktyki. Zainteresowane tymi złożami są następujące kraje: USA, Rosja, Norwegia, Dania i Kanada. 

Polecenie wykonaj wykorzystując załączony tekst źródłowy. 
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Ewentualny wyciek ropy naftowej do wód arktycznych jest mało prawdopodobny, bo firmy wydobywcze stosują coraz 
skuteczniejsze zabezpieczenia, by uniknąć takiego wypadku. Ale gdyby się wydarzył (np. wskutek zderzenia statku 
wiertniczego z lodową bryłą), skutki dla przyrody byłyby tragiczne. Ropa zablokowałaby dostęp światła pod wodę. Ptaki 
unurzane w ropie, próbując oczyścić się, straciłyby tłuszczową osłonę termiczną. 
W Arktyce żyje kilkanaście gatunków waleni, zarówno fiszbinowców, jak i zębowców. Fiszbinowce przypływają do 
Arktyki na kilka miesięcy w roku właśnie po to, aby się najeść. Jedzą na zapas, po czym płyną na południe i tam się 
rozmnażają. Co do zębowców, ich cechą charakterystyczną jest zmysł echolokacji. Pozbawione go gubią orientację, tak jak 
człowiek, który nagle stracił wzrok 

Na podstawie: Ł. Kaniewski, Wojna na biegunie, Focus 1/2009. 
Podaj trzy zagrożenia dla środowiska naturalnego, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji 
ropy naftowej w Arktyce. 
 
1. .................................................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................. 

Zadanie 96*. (2 pkt) 
W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o migracjach klimatycznych, które dotyczą nie tylko roślin 
i zwierząt, ale również ludzi. Pojęcie to wiąże się z postępującym na całej kuli ziemskiej efektem 
cieplarnianym. 
Wpisz do tabeli dwa skutki efektu cieplarnianego, które mogą wymusić przemieszczanie się 
ludności i podaj w nawiązaniu do nich przyczynę tej migracji. 
 

Skutek efektu cieplarnianego Przyczyna migracji 
1.  

2.  

Zadanie 97. (1 pkt) 
Uzupełnij ciąg przyczynowo-skutkowy, wpisując we właściwe miejsca litery, którymi 
oznaczono kolejne zmiany w środowisku geograficznym spowodowane wzrostem liczby 
ludności. 
A. Zmniejszenie retencji. 
B. Zwiększenie zapotrzebowania na żywność. 
C. Wzrost zagrożenia powodziami. 
D. Wycinanie lasów. 

 
Zadanie 98*. (3 pkt) 
Budowa Zapory Trzech Przełomów i elektrowni wodnej na Jangcy spotkała się 
z protestami ekologów i wielu naukowców, którzy uważali, że tak wielka inwestycja 
spowoduje znaczne zmiany w środowisku geograficznym. 
a) Zapisz literę, którą oznaczono na mapie położenie Zapory Trzech Przełomów 
     na Jangcy. 

............. 
b) Podaj jedno pozytywne i jedno negatywne następstwo budowy zapory i elektrowni 
    wodnej na Jangcy z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego. 
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Pozytywne następstwo 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Negatywne następstwo 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
c) Wymień dwie korzyści gospodarcze dla Chin związane z tą inwestycją hydrologiczną 
    na Jangcy. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 99*. (3 pkt) 
Na mapie numerami 1−6 oznaczono wybrane parki narodowe Polski. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono opisy parków narodowych. 
a) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy opisanych poniżej parków narodowych oraz 
     numery, którymi te parki oznaczono na mapie. 

 
b) Podaj numer, którym oznaczono park narodowy położony na obszarze 

– Beskidu Niskiego  ................ 
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– Karkonoszy  ................ 
Zadanie 112. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono wielkość emisji SO2 w 2007 r. z zakładów szczególnie uciążliwych. 

 
Wykonaj polecenia na podstawie mapy i własnej wiedzy. 
a) Wymień nazwy czterech województw o najwyższych wskaźnikach emisji SO2. 
....................................................................................................................................................... 
b) Wyjaśnij, dlaczego najwięcej elektrowni cieplnych zlokalizowano w województwie 
oznaczonym na mapie literą A. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 113. (2 pkt) 
Na mapie konturowej zaznaczono numerami 1–5 położenie wybranych obiektów wpisanych 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trzy z nich przedstawiono na fotografiach. 
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Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę miasta, w którym znajduje się obiekt przedstawiony 
na fotografii, oraz numer, którym na mapie oznaczono jego położenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 


