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11.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Usługi”. 

Powtórzę oraz utrwalę  wiadomości i umiejętności dotyczące usług. 

Powtórz wiadomości z całego działu „Usługi”. Następnie rozwiąż zadania przygotowane dla Was na 

platformie learningApps.org. W przypadku zgubienia hasła proszę o kontakt.  

Termin rozwiązania zadań do 18.05.2020 r. 

11.05.2020 r. 

Temat: Dysproporcje w rozwoju krajów świata. 

Nauczę się: wykazać przyczyny i konsekwencje dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym 

państw i regionów świata; analizować wybrane mierniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i 

jakości życia mieszkańców na podstawie danych statystycznych; wyjaśnić przyczyny i konsekwencje 

podziału świata na bogatą Północ i biedne Południe; proponować działania mające na celu 

zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów oraz regionów; 

charakteryzować cele grupy BRICS oraz wymienić państwa, które tworzą tę grupę. 

Materiały do lekcji 1 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_6_problemy_gosp_swiata/r2_6_01a.pdf 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik  

Proszę przypomnieć sobie mierniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i jakości życia oraz 

dokonać analizy danych statystycznych zawartych w podręczniku.  

Proszę wykonać notatkę według następujących punktów: 

1. Czynniki wpływające na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państw. 

2. Przyczyny wzrostu dysproporcji między poziomem życia ludności w krajach bogatych oraz 

biednych. 

3. Podział świata na bogatą Północ i biedne Południe. Wyjaśnij także, dlaczego podział ten nie 

jest już aktualny.  

4. Wyjaśnij, czym jest linia Brandta. 

5. Wyjaśnij skrót BRICS. Wypisz państwa należące do tej grupy oraz jej cele.  

6. Sposoby niwelacji dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczym państw świata. 

12.05.2020 r. 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_6_problemy_gosp_swiata/r2_6_01a.pdf


Temat: Globalizacja. 

Nauczę się: wyjaśnić pojęcia – globalizacja, indeks globalizacji, korporacje międzynarodowe; wskazać 

przyczyny oraz płaszczyzny globalizacji, a także ich przejawy; wskazać i uzasadnić pozytywne oraz 

negatywne skutki globalizacji. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/D19s9DLlb 

Materiały do lekcji 1 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_6_problemy_gosp_swiata/r2_6_02a.pdf 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Wykonaj notatkę  

Wyjaśnij pojęcia: globalizacja, korporacje międzynarodowe, indeks globalizacji. Wypisz płaszczyzny 

globalizacji i przeanalizuj ich przejawy. Wypisz po pięć przyczyn i skutków globalizacji.  

Ustal, której płaszczyzny globalizacji dotyczą wypisane hasła: 

Myślisz globalnie, żyjesz lokalnie 

Dziennikarz w globalnej wiosce 

Globalny wymiar terroryzmu 

Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska 

Makdonaldyzacja społeczeństwa 

Podaj dwa przykłady wpływu globalizacji na Wasze codzienne życie. Wymień dwa pozytywne i dwa 

negatywne skutki tego procesu. 
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https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_6_problemy_gosp_swiata/r2_6_02a.pdf

