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Prezentowane zadania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie 
rozszerzonym i podstawowym. Zadania pierwsze i trzecie sprawdzają umiejętność wykorzy-
stania źródeł informacji do analizy współczesnych problemów społecznych i gospodarczych. 
Zadania drugie i czwarte oceniają z kolei zdolność rozumienia relacji zachodzących między 
człowiekiem a przyrodą. Wśród prezentowanych zadań znajdziemy zarówno zadania otwar-
te, jak i zamknięte.

ZAdAnie 1.

Na  mapie  numerami  od  1  do  10  oznaczono  pięć  obszarów  o  bardzo  dużej  i  pięć  obszarów o bardzo 
małej gęstości zaludnienia.

Przyporządkuj każdej z podanych atrakcji osadniczych obszar, na którym ma ona największy wpływ  
na dużą gęstość zaludnienia.

Przykładowe zadania  
z geografii
PrZygotoWujące do egZaminu maturalnego
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Wpisz w odpowiednie komórki tabeli właściwe numery.

Atrakcje osadnicze
numer obszaru  

na mapie 

żyzne gleby mady i sprzyjający 
rozwojowi rolnictwa  klimat 
podzwrotnikowy śródziemnomorski

__________

żyzne gleby rozwinięte na lessach 
i klimat  podzwrotnikowy monsunowy __________

Wymaganie ogólne i

Wymaganie szczegółowe 1.1

Poprawna odpowiedź W kolejności od góry: 6, 9, 5.

ZAdAnie 2. 

Zaznacz wszystkie poprawne dokończenia zdania.
Rabunkowa gospodarka leśna w strefie równikowej powadzi do

A. erozji gleb. 
B. zwiększenia urodzajności gleb.
C. zwiększenia efektu cieplarnianego.
d. większej różnorodności gatunkowej.
e. ustabilizowania stosunków wodnych.
F. zwiększenia zawartości tlenu w atmosferze.

Wymaganie ogólne iii

Wymaganie szczegółowe 3.1

Poprawna odpowiedź a, c
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ZAdAnie 3.

Rysunki A i B przedstawiają dwa różne typy zespołów miejskich.

____________________________________ ____________________________________

a)  Wpisz w lukę pod każdym rysunkiem nazwę odpowiedniego typu zespołu miejskiego wybraną  
z podanych.

megalopolis   •  konurbacja ● •  aglomeracja

b) Podaj różnice między zespołami miejskimi przedstawionymi na rysunkach. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Wymaganie ogólne i

Wymaganie 
szczegółowe

1.4

Poprawna 
odpowiedź

a) a – aglomeracja; B – konurbacja
b) na przykład:
rysunek a przedstawia typ zespołu miejskiego z jednym 
dużym ośrodkiem i kilkoma mniejszymi miastami 
satelitarnymi powiązanymi wielofunkcyjnie z miastem 
głównym. rysunek B przedstawia zespół miast o podobnej 
wielkości wielofunkcyjnie wzajemnie powiązanych ze sobą.
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ZAdAnie 4.

Przyporządkuj wymienionym zwierzętom hodowlanym grupy państw, w których występuje największe 
ich pogłowie. 

Zaznacz w każdym wierszu literę, którą oznaczono odpowiednią grupę państw.

A. Chiny, Australia, Indie, Iran, Sudan
B. Brazylia, Indie, Chiny, Stany Zjednoczone, Argentyna
C. Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Niemcy, Wietnam, Hiszpania

Zwierzęta hodowlane Państwa o największym pogłowiu

bydło A / B / C

owce A / B / C

trzoda chlewna A / B / C

Wymaganie ogólne iii

Wymaganie szczegółowe 2.3

Poprawna odpowiedź W kolejności od góry: B, a, c.


