
Klasa III  Technik Hotelarstwa  

Geografia - 15.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Problemy współczesnego świata”. 

Powtórzę i utrwalę wiadomości dotyczące problemów współczesnego świata. 

Rozwiąż poniższą kartę pracy. Zadania 1-15. 

1.Podkreśl zestaw zawierający nazwy państw o najwyższej wartości PKB przypadającej na 1 osobę.  

(0-1) 

a) Luksemburg, Stany Zjednoczone, Katar, Chiny 

b) Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Chiny, Australia 

c) Luksemburg, Norwegia, Katar, Szwajcaria 

d) Szwajcaria, Norwegia, Szwecja, Egipt. 

2. Wypisz nazwy 4 państw zaliczanych do Bogatej Północy (0-2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Napisz, dlaczego podział na bogatą Północ i biedne Południe jest już nieaktualny. (0-1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wymień cztery przykłady działań podejmowanych w celu niwelowania nierówności w rozwoju 

społeczno – gospodarczym państw świata. (0-2) 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………….. 

5. Zaznacz wskaźniki brane pod uwagę przy obliczaniu HDI (0-2) 

a)współczynnik przyrostu naturalnego 

b) średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych 

c) współczynnik analfabetyzmu 

d) odsetek osób zatrudnionych w sektorze usług w stosunku do całej siły roboczej 

e) wskaźnik feminizacji 

f) średnia długość trwania życia 



6. Wymień przyczyny konfliktów zbrojnych (0-2) 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

7. Wyjaśnij krótko przyczyny konfliktu sudańskiego (0-1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0-1) 

Nazwa linii wyznaczającej umowny podział świata na bogatą Północ i biedne Południe pochodzi od 

nazwiska 

a) R.Schumanana 

b) C.Giniego 

c) G.Marshalla 

d) W.Brandta 

e) T.Younga. 

9.Wypisz najważniejsze cele Organizacji Narodów Zjednoczonych (0-2) 

a) …………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………………….. 

d) …………………………………………………………………….. 

10. Opisz krótko główne założenia programu Fair Trade. (0-1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Wypisz sześć skutków konfliktów zbrojnych. (0-2) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Na mapie zaznaczono literami wybrane rejony konfliktów na świecie. (0-2) 

Uzupełnij tabelę, wpisując:  

a) numery odpowiadające opisom konfliktu, 

b) oznaczenia rejonów konfliktów na mapie, 

c) nazwy stron konfliktu. 



 

 

Opisy konfliktów: 

1. Przydzielenie prowincji górskiej jednemu z państw utworzonych w procesie dekolonizacji 

doprowadziło w 1949 r. do wojny, w której wyniku wyznaczono linię podziału spornego terenu. 

Mimo porozumienia „wojna na dachu świata” trwa nadal i – ze względu na posiadanie przez 

strony walczące broni jądrowej – stanowi zagrożenie dla całego świata.  

2. Był to jeden z najbardziej krwawych konfliktów etnicznych ostatniej dekady XX w., który oprócz 

śmierci wielu osób doprowadził do masowych ucieczek ludności i szukania schronienia poza 

granicami kraju. W wyniku walk pomiędzy plemionami w ciągu kilku dni wyemigrowało ok. 3 mln 

ludzi z plemienia Hutu. 

3. Polityczny i etniczny konflikt pomiędzy ludnością prawosławną i muzułmańską zamieszkującą 

południową część byłej Jugosławii, który doprowadził do utworzenia najmłodszego państwa 

Europy. Niepodległość tego kraju, ogłoszoną w 2008 r., uznało dotąd 86 państw.  

Strony konfliktu:  

Pakistan, Izrael, Albańczycy, Hutu, Tutsi, Serbowie, Indie 

 

Rejony 

konfliktu 

Numer 

opisu 

konfliktu 

Oznaczenie 

rejonu na 

mapie 

(litera) 

Strony 

konfliktu 

Kaszmir    

Rwanda    

 

13. Do każdego z podanych przejawów globalizacji dopisz jej płaszczyznę. (0-4) 

A. Działania Interpolu. 
B. Międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska. 
C. Wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych. 
D. Rozwój przewozów kontenerowych. 
E. Wzrost znaczenia organizacji międzynarodowych. 
F. Swobodny przepływ informacji.  
G. Liberalizacja przepisów dotyczących przekraczania granic. 
H. Standaryzacja produktów. 

 

 



14. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.  (0-2) 
 

a) Bilans płatniczy to roczne zestawienie wszystkich transakcji związanych z handlem 

towarami i usługami oraz z przepływem inwestycji zagranicznych danego kraju.   ......... 

b) Bilans płatniczy jest częścią bilansu handlowego państwa.  ......... 

c) Największym na świecie nabywcą towarów są Stany Zjednoczone.  ......... 

d) Sprzedawanie produktów po cenach dumpingowych oznacza, że ceny te są wyższe od 

kosztów wytworzenia towarów.   ......... 

15. Na mapie zaznaczono wybrane państwa członkowskie UE. Wypisz ich nazwy w kolejności 
wstępowania do UE. Następnie podpisz państwa na mapie odpowiednimi cyframi.  (0–4 p.) 

 

 

 

 

1 – ............................................... 4 – .............................................. 

2 – ............................................... 5 –............................................... 

3 – ................................................ 6 – .............................................. 

Zdjęcia proszę wysłać do 20.05.2020 r. 


