Miejsce
na naklejk´
z kodem

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
GEOGRAFIA
POZIOM ROZSZERZONY

LISTOPAD
ROK 2009

Czas pracy 150 minut
Instrukcja dla zdajàcego
1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 1–33) oraz barwnà mapę. Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy
ka˝dym zadaniu.
3. Pisz czytelnie. U˝ywaj tylko d∏ugopisu/pióra z czarnym tuszem/atramentem.
4. Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy wyraênie przekreÊl.
5. Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.
6. Podczas egzaminu mo˝esz korzystaç z linijki.

˚yczymy powodzenia!

Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie 60 punktów.

Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy

PESEL ZDAJÑCEGO

KOD
ZDAJÑCEGO

Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ
przez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.
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Do rozwiàzania zadaƒ od 1 do 8 wykorzystaj barwnà map´ Beskidu ˚ywieckiego oraz w∏asnà
wiedz´.

Zadanie 1. (2 pkt)
Powierzchnia Babiogórskiego Parku Narodowego na mapie wynosi 136 cm2.
Na podstawie skali mapy oblicz rzeczywistà powierzchni´ parku.
Obliczenia:

Powierzchnia parku: ............................... km 2

Zadanie 2. (2 pkt)
Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy opisanych obiektów.
Opis obiektu
A

Obiekt sakralny i architektoniczny le˝àcy na po∏udniowy
wschód od szczytu Âwiniarka (pole D4, 5).

B

Szczyt o wysokoÊci 864 m n.p.m. po∏o˝ony w zachodniej cz´Êci Babiogórskiego Parku Narodowego.

C

Staw le˝àcy na wschód od Diablaka (pole D7).

D

Zabytkowy obiekt po∏o˝ony na po∏udniowy zachód od miejscowoÊci Czato˝a (pole C4, 5).

Nazwa obiektu

Zadanie 3. (1 pkt)
PodkreÊl nazw´ szczytu, na który nale˝y si´ udaç z miejscowoÊci Wilczna (pole C4), aby najszybciej zaobserwowaç wschód S∏oƒca.
A. Jaworzyna (pole E6)
B. Mokry Kozub (pole C5)
C. Kiczorka (pole E3)
D. Âwiniarka (pole D4, 5)
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Zadanie 4. (1 pkt)
Oblicz wysokoÊç, którà pokona turysta idàcy z Diablaka (pole D7) czerwonym szlakiem do punktu
widokowego na Sokolicy (pole E6).
Obliczenia:

Odpowiedê: ............................................................................................................................

Zadanie 5. (2 pkt)
W podanym tekÊcie skreÊl informacje nieprawdziwe tak, aby powsta∏ tekst prawdziwy.
Beskid ˚ywiecki jest zaliczany do Karpat Wschodnich/ Karpat Zachodnich. Powsta∏ w orogenezie
alpejskiej w kredzie/ neogenie. To typowe góry zr´bowe/ fa∏dowe.
Ska∏y budujàce to pasmo stanowià zespó∏ naprzemianleg∏ych ska∏ magmowych i osadowych/ osadowych i metamorficznych. Ten pakiet jest cz´sto nazywany fliszem/ zlepieƒcem.
Dominujàca formacja roÊlinna w szczytowych partiach pasma Babiej Góry to hale/ kosodrzewina.

Zadanie 6. (2 pkt)
W Karpatach typowym wiatrem lokalnym jest wiatr halny, zaliczany do wiatrów fenowych.
Podany schemat przedstawia sytuacj´ fenowà. Powietrze w´drujàce ze S∏owacji do Polski zmienia
temperatur´.
Oblicz temperatur´ powietrza nad Diablakiem (1725 m n.p.m.) i w miejscowoÊci Zawoja Centrum. Nast´pnie otrzymane wyniki wpisz w odpowiednich miejscach na schemacie.
..........°C

Diablak
1725 m n.p.m.

S∏owacja
530 m n.p.m. –2°C

..........°C

Zawoja
530 m n.p.m.

Obliczenia:
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Zadanie 7. (2 pkt)
PrzeÊledê przebieg czarnego szlaku od miejscowoÊci We∏cza (pole C2) do miejscowoÊci Wilczna-Sk∏ady (pole C4). Nast´pnie wymieƒ pi´ç ró˝nych elementów zagospodarowania turystycznego
znajdujàcych si´ wzd∏u˝ tej trasy.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 8. (2 pkt)
Wspó∏rz´dne geograficzne miejscowoÊci Zawoja wynoszà { = 49°40’N, m = 19°30’E.
Oblicz czas s∏oneczny oraz zimowy czas urz´dowy dla tej miejscowoÊci, wiedzàc, ˝e w Londynie
(m = 0°) jest 18.00.
Obliczenia:

Czas s∏oneczny: ..........................................

Czas zimowy: ..........................................

Zadanie 9. (2 pkt)
Rozpoznaj opisane parki narodowe Polski i zapisz w wyznaczonych miejscach ich nazwy.
A. Ten park znajduje si´ w najzimniejszej krainie Polski. Wyst´puje tu krajobraz polodowcowy, czyli
bardzo wiele jezior o ró˝nym kszta∏cie, powierzchni i g∏´bokoÊci, a tak˝e torfowiska i pola sandrowe. Symbolem tego parku jest bóbr.
................................................................................................................................................
B. Ten park chroni pierwotnà puszcz´ (g∏ównie gràd). Jest siedliskiem restytuowanego zwierz´cia, b´dàcego symbolem ochrony Êrodowiska w Europie.
................................................................................................................................................
C. Jest najmniejszym parkiem narodowym Polski. Swoim zasi´giem obejmuje dolin´ jednej rzeki.
Symbolem parku jest nietoperz zimujàcy w licznych jaskiniach, które znajdujà si´ na tym terenie.
................................................................................................................................................
D. Ten park le˝y na granicy trzech paƒstw. Ka˝dy z tych krajów wydzieli∏ cz´Êç istniejàcego europarku. Charakteryzuje si´ pi´knymi po∏oninami i wyst´powaniem olszy zielonej, które zajmujà
miejsce kosodrzewiny i hal, normalnie wyst´pujàcych na tej wysokoÊci w Karpatach.
................................................................................................................................................
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Zadanie 10. (2 pkt)
Oblicz wspó∏rz´dne geograficzne punktu, w którym:
A. S∏oƒce góruje w po∏udnie 23 wrzeÊnia na wysokoÊci 41°25’ po po∏udniowej stronie niebosk∏onu.
B. czas s∏oneczny jest wczeÊniejszy o 3 h 44 min od czasu po∏udnika 0°.
Obliczenia:

{ = ……..………

m = ………………

Zadanie 11. (1 pkt)
SpoÊród podanych wzorów podkreÊl ten, który nale˝y wykorzystaç do obliczenia wysokoÊci S∏oƒca
w po∏udnie 22 czerwca na Przylàdku Igielnym (Agulhas).
A. h = 90° – {
B. h = 90° – { – 23°27’
C. h = 90° – m
D. h = 90° – { + 23°27’

Zadanie 12. (2 pkt)
Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli uzupe∏nij zdania.
Ârednie miesi´czne temperatury powietrza w Poznaniu
Miesiàce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Êrednia
temperatura
(oC)

–1,8

–1,2

2,5

7,5

13

16,7

18

17,4

13,4

8,7

3,6

0,1

A. Roczna amplituda temperatury wynosi ...................... .
B. W Poznaniu klimatyczne lato trwa ......................... miesiàce.

Zadanie 13. (2 pkt)
Wymieƒ po dwa pozytywne i negatywne skutki wyst´powania p∏ywów wód morskich dla gospodarczej dzia∏alnoÊci cz∏owieka.
Skutki pozytywne:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Skutki negatywne:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
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Zadanie 14. (2 pkt)
Podane wykresy przedstawiajà stan wody w wybranych rzekach.
Uzupe∏nij tabel´. Dopasuj wykresy stanu wód do podanych rzek oraz przyporzàdkuj wymienione
typy klimatu.
równikowy wybitnie wilgotny, podrównikowy, zwrotnikowy morski, podzwrotnikowy, umiarkowany
morski, umiarkowany przejÊciowy, umiarkowany kontynentalny
A

B

D

C

m3/s

m3/s

m3/s

m3/s

3000

30 000

3000

3000

2000

20 000

2000

2000

1000

10 000

1000

1000

0I

m3/s
2000

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

0I

0I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

0I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

E
F

1500

G

m3/s

m3/s

3000

60 000
50 000

1000

40 000

2000

30 000
500

1000

20 000
10 000

0I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Rzeka

Ebro, Duero, Tyber

Kongo, Amazonka

Ganges, Jangcy, Huang-ho

Wis∏a, Odra, ¸aba
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0I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Typ klimatu

0I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Wykres stanów
wody w rzece
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Zadanie 15. (1 pkt)
Schemat przedstawia globalnà cyrkulacj´ atmosfery.
Zaznacz na schemacie literà A komórk´ Hadleya pó∏kuli po∏udniowej i literà B komórk´ Ferrela
pó∏kuli pó∏nocnej.

90°
66°33’N

23°27’N

23°27’S

66°33’S
90°

Zadanie 16. (2 pkt)
Po przeanalizowaniu przekroju geologicznego ustal kolejnoÊç wydarzeƒ, która doprowadzi∏a do
takiego uk∏adu warstw skalnych. Pos∏u˝ si´ oznaczeniami literowymi okreÊleƒ i wpisz je w odpowiednie miejsce w ciàgu schematu.

gliny ablacyjne
zniszczone wapienie koralowe
pokrywa bazaltowa

A. wylew magmy

E. transgresja morska

B. dzia∏alnoÊç korazji

F. wietrzenie chemiczne (kras)

C. drgania skorupy ziemskiej

G. erozja rzeczna

D. akumulacja eoliczna

H. zlodowacenie

A

........

........

........

........
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Zadanie 17. (2 pkt)
Uzupe∏nij tabel´. Przyporzàdkuj wskazanym formom rzeêby okreÊlone czynniki rzeêbotwórcze
oraz procesy rzeêbotwórcze przez nie powodowane.
Forma rzeêby
delta

Czynnik rzeêbotwórczy

Proces rzeêbotwórczy

wody p∏ynàce (rzeka)

akumulacja

oz
klif
muton (baraniec)
meander
barchan

Zadanie 18. (2 pkt)
Rozpoznaj opisane formacje roÊlinne i zapisz ich nazwy.
A. Krzewinki, zio∏a i lasy zimozielone sà typowe dla tej formacji. Wyst´puje w niej oleander, mirt, cyprys i ja∏owiec. Ciekawym przyk∏adem drzewa iglastego jest pinia. Ta formacja ma wiele lokalnych nazw.
................................................................................................................................................
B. Jest to najwi´ksze wielogatunkowe zbiorowisko roÊlin. Wegetacja trwa w nim przez ca∏y rok, a wielopi´trowa budowa wymusi∏a wÊród roÊlin cechy przystosowawcze. Do najbardziej reprezentatywnych nale˝à storczyki, hebanowce i liany.
................................................................................................................................................
C. Obszary bezdrzewne porasta roÊlinnoÊç trawiasta o charakterze zwartej lub rosnàcej k´pkami darni.
Cz´sto wyst´pujà tu roÊliny zielone, k∏àczowe i cebulkowe. Okres suchego lata wstrzymuje wegetacj´, a zimowa pokrywa Êniegu pozwala co roku odnowiç si´ roÊlinnoÊci.
................................................................................................................................................
D. Jest to odmiana lasu liÊciastego, w Europie rosnàca wzd∏u˝ rzek.
................................................................................................................................................

Zadanie 19. (2 pkt)
Uzupe∏nij tabel´, wykorzystujàc podane okreÊlenia.
rabin, Biblia, meczet, Weda, pop, mandira, cerkiew, judaizm, hinduizm, zbór, mu∏∏a, pastor, Tora, islam
Religia

Âwiàtynia

Duchowny

Âwi´ta ksi´ga
Koran

prawos∏awie
synagoga
protestantyzm
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Zadanie 20. (2 pkt)
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz przyrost rzeczywisty w paƒstwie X. Wynik
podaj w promilach.
Liczba
mieszkaƒców
(w tys.)

Liczba
urodzeƒ
(w tys.)

Liczba
zgonów
(w tys.)

Emigracja
(w tys.)

Imigracja
(w tys.)

38 641

368

363

24

6,5

Obliczenia:

Odpowiedê: .......................................................

Zadanie 21. (2 pkt)
Po zapoznaniu si´ z tekstem dotyczàcym demografii Chin oraz na podstawie w∏asnej wiedzy wykonaj polecenia.
G∏ównym problemem Chin jest ogromna i stale rosnàca liczba ludnoÊci. Rzàd kontroluje tam liczb´
urodzeƒ. Od 20 lat stosuje obostrzenia polegajàce na tym, ˝e ka˝de ma∏˝eƒstwo mo˝e mieç tylko
jedno dziecko. Taka polityka pozwoli∏a zapobiec wzrostowi ludnoÊci o 400 milionów. Jednak liczba
ludnoÊci Chin i tak jest ogromna – wynosi 1, 3 miliarda, a w latach 2030–2050 wzroÊnie do 1, 5 miliarda. Chiƒczycy stanowià jednà szóstà ludnoÊci Êwiata, a powierzchnia uprawna tego kraju to tylko
7 procent Êwiatowej. Coraz wi´cej zamo˝nych Chiƒczyków jest gotowych ponieÊç koszt wysokich kar
za posiadanie wi´cej ni˝ jednego dziecka. W 2004 roku by∏o w Chinach 10 milionów wi´cej m´˝czyzn
ni˝ kobiet, a w przysz∏ych latach ró˝nica wzroÊnie o kolejny milion. Prognozy na lata 2020–2030 zapowiadajà nawet 30-milionowà dysproporcj´ p∏ci, co stanowi nie lada problem spo∏eczny.
A. WyjaÊnij, dlaczego nakazowa polityka w∏adz chiƒskich dotyczàca jednego dziecka jest negatywnie oceniana przez Êwiatowà opini´ publicznà.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
B. Podaj dwie konsekwencje spo∏eczne lub ekonomiczne pog∏´biajàcego si´ zniekszta∏cenia piramidy ludnoÊci Chin.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
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Zadanie 22. (2 pkt)
WyjaÊnij w jednym zdaniu poj´cie rolnictwa ekologicznego. Napisz, dlaczego ten kierunek w rozwoju rolnictwa napotyka na du˝e trudnoÊci, nawet w krajach wysokorozwini´tych.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 23. (3 pkt)
Zapoznaj si´ z tabelà, a nast´pnie wykonaj polecenia.
Eksport zbó˝

Import zbó˝

Paƒstwo

Paƒstwo
w mln ton

w%

w mln ton

w%

269,7

100,0

Ogó∏em

275,2

100,0

USA

88,7

32,2

Japonia

27,3

9,6

Francja

27,4

9,9

Meksyk

13,0

4,8

Australia

25,9

9,4

Korea P∏d.

12,1

4,5

Argentyna

21,4

7,8

W∏ochy

9,9

3,7

Kanada

19,0

6,9

Chiny

9,7

3,6

Tajlandia

11,0

4,0

Hiszpania

9,1

3,4

Niemcy

8,2

3,0

Holandia

7,9

2,9

Indie

8,2

3,0

Algieria

7,0

2,6

Ukraina

7,6

2,8

Malezja

6,9

2,6

Brazylia

6,2

2,4

Egipt

6,8

2,5

Ogó∏em

èród∏o: K. Kuciƒski (red.), Geografia. Kompendium w zarysie i danych. Warszawa 2007, s. 302

A. Wymieƒ trzech najwi´kszych eksporterów zbó˝. Podaj dwie przyczyny tak du˝ego eksportu.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
B. WyjaÊnij, dlaczego w grupie importerów znalaz∏y si´ Hiszpania i Holandia, które sà krajami
o bardzo dobrze rozwini´tym rolnictwie.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
C. SpoÊród eksporterów zbó˝ wska˝ trzy kraje, dla których charakterystyczna jest ekstensywna
gospodarka rolna.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Zadanie 24. (2 pkt)
Szansà na zmniejszenie uzale˝nienia si´ gospodarki narodowej od ropy naftowej jest stosowanie biopaliw uzyskiwanych dzi´ki produkcji rolnej. Mogà one byç wykorzystane bezpoÊrednio do spalania (alkohol lub lekkie oleje rafinowane) albo dodawane jako komponent do benzyny, zmniejszajàc jej zu˝ycie.
Wymieƒ dwie pozytywne i dwie negatywne konsekwencje stosowania biopaliw.
Konsekwencje pozytywne:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Konsekwencje negatywne:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

Zadanie 25. (1 pkt)
Na mapach przedstawiono udzia∏ pszenicy, ˝yta i owsa w ogólnej powierzchni zasiewów.
Na podstawie map i w∏asnej wiedzy uzupe∏nij zdanie.
A

B

%
12–46
7–12
5–7
3–5
0–3

C

%
34–61
24–34
17–24
10–17
0–10

%
25–47
15–25
10–15
5–10
0–5

Rozmieszczenie upraw pszenicy przedstawiono na mapie .............................. .

Zadanie 26. (2 pkt)
Wska˝ dwa argumenty przemawiajàce za stosowaniem ˝ywnoÊci genetycznie zmodyfikowanej
(GMO) i dwa argumenty przeciw jej stosowaniu.
Argumenty za:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Argumenty przeciw:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
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Zadanie 27. (1 pkt)
WyjaÊnij, dlaczego miernikiem rozwoju gospodarczego Êwiata nie jest globalna produkcja energii elektrycznej, lecz jej iloÊç w przeliczeniu na mieszkaƒca.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 28. (2 pkt)
Podaj po jednym wa˝nym czynniku lokalizacji dla ka˝dego z wymienionych zak∏adów przemys∏owych.
Huta Aluminium „Konin”:
................................................................................................................................................
Huta Miedzi „G∏ogów”:
................................................................................................................................................

Zadanie 29. (2 pkt)
A. Wymieƒ dwa sposoby pozyskiwania siarki jako wa˝nego surowca chemicznego.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
B. WyjaÊnij, dlaczego Polska przesta∏a byç Êwiatowym eksporterem siarki, jakim by∏a w latach 70.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zadanie 30. (1 pkt)
Wymieƒ trzy niekorzystne cechy wykorzystywania energii geotermicznej.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................

Zadanie 31. (2 pkt)
W Polsce pomimo korzystnych warunków rozwoju transport Êródlàdowy przewozi zaledwie 0,5%
ogó∏u przewo˝onych w kraju ∏adunków.
Podaj dwie wa˝ne przyczyny takiej sytuacji.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
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Zadanie 32. (2 pkt)
W ciàgu wielowiekowego rozwoju kolei na Êwiecie zastosowano ponad 80 ró˝nego rodzaju rozstawów szyn od 187 mm do 3000 mm. Ustalono, ˝e normalnotorowy rozstaw to 1435 mm. Taki rozstaw
stosuje wi´kszoÊç paƒstw i stanowi on ponad 60% Êwiatowej d∏ugoÊci linii kolejowych. Na koleje wàskotorowe przypada oko∏o 22 % wszystkich linii. Sà one stosowane w krajach afrykaƒskich (80% linii
na kontynencie), Ameryce Po∏udniowej (60% linii) i Australii (50%). W wielu krajach, na przyk∏ad Brazylii, Japonii czy Szwajcarii, stanowià jedynà form´. Szeroki tor dominuje zaÊ w Rosji, Finlandii, Hiszpanii i Portugalii.
Na podstawie tekstu i w∏asnej wiedzy wymieƒ po dwie przyczyny sk∏aniajàce do budowy podanych
linii.
Koleje wàskotorowe:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
Koleje szerokotorowe:
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................

Zadanie 33. (2 pkt)
Zapoznaj si´ z materia∏em êród∏owym, a nast´pnie wykonaj polecenia.
Poczàtki rozwoju turystyki na Malediwach przypadajà na lata 70. XX wieku. Aby umo˝liwiç szerszy
kontakt ze Êwiatem, wybudowane dopiero w 1968 roku lotnisko w latach 80. powi´kszono, usypujàc
dwie sztuczne wyspy. Obecnie rokrocznie odwiedza ten rejon ponad 0,5 mln turystów. OÊrodki turystyczne (resorty) powstajà na bezludnych wyspach. Brak wody s∏odkiej i ma∏a powierzchnia wysp
(przeci´tnie ok. 25 ha) nie sprzyjajà turystyce, dlatego Êrodowisko przyrodnicze wysp przekszta∏ca si´
niemal ca∏kowicie. Buduje si´ przystaƒ, tworzy si´ sztucznà pla˝´ i broni si´ jej przed erozjà. Wi´kszoÊç palm zostaje wyci´ta, bowiem spadajàce orzechy kokosowe stanowi∏yby zagro˝enie dla turystów. Trzebi si´ nadbrze˝ne g´stwiny pandanusów i chlebowców, a sadzi krzewy ozdobne. Na
niektórych wyspach powstajà du˝e ogrody warzywne. Ziemi´ uprawnà sprowadza si´ z Indii i Bangladeszu.
Od poczàtku 1980 r. narzucono Êcis∏à, niemal kompletnà separacj´ resortów od Malediwijczyków. TuryÊci na zamieszka∏ych przez nich wyspach przebywajà zaledwie 2–3 razy w tygodniu na krótkich wycieczkach. Wi´kszoÊç personelu to cudzoziemcy z Indii, Sri Lanki i Bangladeszu.
Miejscowym kobietom zakazano pobytu w resortach po godzinie 18.00. Podobny zakaz obowiàzuje cudzoziemców na wyspach nieturystycznych. W resortach wolno konsumowaç alkohol, lecz poza nim jest
to zabronione. Czas urz´dowy na tych wyspach ró˝ni si´ o 2 godziny od czasu urz´dowego Malediwów,
aby turyÊci mogli d∏u˝ej spaç, a do kolacji zasiadaç o zachodzie s∏oƒca.
èród∏o: J. Makowski (red.), Geografia regionalna Âwiata, Warszawa 2006, s.309

A. Wyka˝, podajàc dwa argumenty, ˝e rozwój us∏ug turystycznych zmieni∏ Êrodowisko Malediwów.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
B. Podaj nazw´ religii, która zakazuje spo˝ywania alkoholu oraz kobietom – wyznawczyniom tej
religii – utrudnia kontakty z cudzoziemcami.
................................................................................................................................................
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BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)
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