GEOGRAFIA

Zagadnienia do egzaminu

Klasa II LO - zakres podstawowy po szkole podstawowej
1. Wyjaśnij znaczenie terminów: państwo, eksklawa, terytorium zależne. Wymień
elementy, z jakich składa się państwo. Podaj przykłady eksklaw i terytoriów zależnych
na świecie.
2. Na czym polega dekolonizacja? Wyjaśnij, w jaki sposób dekolonizacja wpłynęła na
współczesny obraz świata.
3. Wymień najważniejsze przemiany polityczne w Europie po 1989 roku oraz ich
pozytywne i negatywne skutki.
4. Wymień rodzaje konfliktów na świecie. Podaj ich przyczyny i skutki.
5. Na świecie istnieją państwa o różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.
Wymień wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego, które służą
opisaniu poziomu rozwoju państw na świecie.
6. Przedstaw udział kontynentów w zaludnieniu świata i wyjaśnij rolę przyrostu
naturalnego w tym procesie w regionach (krajach) wysoko i słabo rozwiniętych.
7. Na wykresie przedstawiono fazy rozwoju demograficznego. Na podstawie powyższego
wykresu i własnej wiedzy określ prawdziwość zdań (P – zdanie prawdziwe, F – zdanie
fałszywe)

a) Eksplozja demograficzna występuje w II i III fazie modelu - ………..

b) W I fazie odnotowuje się bardzo wysoki wskaźnik urodzeń i zmniejszający się wskaźnik
zgonów - ………
c) Procesy demograficzne występujące w V fazie są charakterystyczne dla krajów Afryki
dotkniętych klęską głodu - ………….
d) Spadek liczby zgonów w II fazie rozwoju demograficznego jest efektem poprawy
warunków życia, higieny oraz lepszego wyżywienia - …….
8. Podaj nazwy 3 obszarów o bardzo dużej gęstości zaludnienia na świecie i wymień
czynnik, który o tym zdecydował oraz 3 obszary o bardzo małej gęstości zaludnienia na
świecie i podaj, jaka bariera osadnicza o tym zdecydowała.
9. Wyjaśnij znaczenie terminów: ekumena, subekumena i anekumena oraz podaj
przykłady obszarów na świecie odpowiadających wyżej wymienionym terminom.
10. Podaj przyczyny i skutki migracji we współczesnym świecie. Wymień przykłady korzyści
i zagrożeń, które są wynikiem przemieszczania się ludności na świecie, zarówno dla
państw emigracyjnych jak i imigracyjnych.
11. Przedstaw zróżnicowanie ludności świata pod względem narodowościowym,
etnicznym, religijnym i kulturowym.
12. Wymień rodzaje jednostek osadniczych. Jakie czynniki decydują o rozwoju sieci
osadniczej i jej rodzajach?
13. Wyjaśnij różnicę między konurbacją (aglomeracją policentryczną) a aglomeracją
monocentryczną. Obok schematów napisz, jaki to typ zespołu miejskiego oraz podaj
przykłady.

A - ………………………………………
Np. ……….……………………………

B - ………………………………………
Np. ……………………………………

14. Omów znaczenie i funkcje poszczególnych sektorów gospodarki.
15. Na czym polega globalizacja? Podaj po dwa przykłady przejawów globalizacji na
płaszczyźnie gospodarczej i społecznej.
16. Na przykładzie dowolnie wybranego regionu świata lub kraju przedstaw wpływ
czynników przyrodniczych na warunki rozwoju rolnictwa.

17. Przedstaw podział i zastosowanie roślin uprawnych. Wymień obszary upraw
najważniejszych roślin uprawnych na świecie
18. Rozpoznaj roślinę na podstawie jej opisu
A. Roślina żywieniowa z grupy „zbóż”. Uprawiana jest w gorącym i wilgotnym klimacie. Jest
podstawowym składnikiem w kuchni ponad połowy mieszkańców Ziemi ………………
B. Wymaga ciepłego i wilgotnego klimatu. Można z niej produkować cukier, ale również
papier. Jej główni producenci to Brazylia, Indie i Chiny …………
C. Uprawiana głównie w klimacie umiarkowanym i podzwrotnikowym, na żyznych glebach.
Produkowana głównie w celach żywieniowych, ale także jako pasza lub do produkcji
spirytusu ……………………
19. Wymień różnice między chowem a hodowlą. Wskaż różnice między chowem
intensywnym a ekstensywnym. Podaj przykład.
20. Wyjaśnij funkcje oraz przedstaw sposoby wykorzystania lasów na świecie.
21. Wyjaśnij różnice między rybołówstwem a akwakulturą i marikulturą.
22. Wymień zalety i wady akwakultury w zachowaniu równowagi w ekosystemach wód.
23. Jakie czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wpływają na lokalizację zakładu
przemysłowego?
24. Omów cechy i rozmieszczenie przemysłu zaawansowanych technologii.
25. Przedstaw, na czym polegają zmiany w przemyśle na świecie. W swojej odpowiedzi
uwzględnij terminy: dezindustrializacja, reindustrializacja.
26. Wymień źródła energii w podziale na odnawialne i nieodnawialne. Przedstaw zmiany,
jakie zaszły w bilansie energetycznym świata w od lat 20-tych XX wieku po dzień dzisiejszy.
27. Wymień co najmniej 3 rodzaje elektrowni i podaj przyrodniczy czynnik lokalizacji każdej
z nich.
28. Omów zalety i wady elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii: elektrowni
wodnych, elektrowni wiatrowych i słonecznych oraz geotermalnych.
29. Wymień rodzaje transportu i przedstaw ich znaczenie we współczesnym świecie.
30. Wyjaśnij, jakie Twoim zdaniem znaczenie dla dzisiejszego świata ma dostęp do
Internetu.
31. Wyjaśnij termin gospodarka oparta na wiedzy i omów jej cechy.
32. Opisz zróżnicowanie dostępu do usług edukacyjnych na świecie.
33. Co to jest bilans handlowy? O czym informuje ujemna wartość bilansu handlowego
danego kraju?

34. Jakie walory turystyczne wpływają na atrakcyjność turystyczną danego miejsca? Podaj
przykłady z Polski i ze świata.
35. Wymień konflikty, jakie występują współcześnie w relacji człowiek – środowisko. Swoją
odpowiedź poprzyj przykładami.
36. Podaj przyczyny i skutki występowania smogu.
37. Przedstaw wpływ działalności rolniczej na środowisko przyrodnicze. Podaj przykłady.
38. Na jakie elementy środowiska przyrodniczego ma wpływ działalność górnicza?
39. Wymień cechy krajobrazu kulturowego miast i terenów wiejskich.
40. Na czym polega rewitalizacja? Podaj przykłady proekologicznych działań w rolnictwie,
przemyśle oraz usługach.

