
Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia 

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Geografia - 22.05.2020 r. 

Temat: Powtórzenie widomości z rozdziału „Globalne problemy”.   

Powtórzę i utrwalę wiadomości dotyczące globalnych problemów. 

Przeczytaj jeszcze raz tekst z podręcznika znajdujący się na stronach 129-157.  

Wykonaj poniższą kartę pracy: 

1. Oceń prawdziwość każdej informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli. (0-1,5) 

Nr Informacja Prawda Fałsz 

1 Określenie globalna wioska oznacza nowoczesną, 
skomputeryzowaną wieś. 

  

2 Nadprodukcja żywności występuje w krajach wysoko 
rozwiniętych gospodarczo. 

  

3 Niska wartość HDI powoduje, że większość krajów afrykańskich 
zalicza się do państw słabo rozwiniętych. 

  

 

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

Zielona rewolucja polegała na: 

a) Wprowadzaniu genetycznie modyfikowanych odmian roślin w krajach wysoko rozwiniętych. 

b) Wprowadzaniu nowych, wydajniejszych odmian zbóż w krajach słabo rozwiniętych 

c) Rozpowszechnianiu rolnictwa ekologicznego 

d) Stopniowym zwiększaniu liczby pracujących w rolnictwie. 

 

3. Wybierz informacje, które są poprawnym uzupełnieniem zdania. Zaznacz literę A albo B 

oraz numer 1 albo 2.  (0-1) 

Atak terrorystyczny na budynki Word Trade Center dokonano przez 

A. Członków ugrupowań 
paramilitarnych 

którzy 
sprzeciwiają 

się 

1. działaniom gospodarczym Stanów 
Zjednoczonych na terenie państw 
islamskich. 

B. Islamskich bojowników z Al-
Kaidy 

2. nadmiernym angażowaniu się Stanów 
Zjednoczonych w wydobycie ropy 
naftowej i gazu ziemnego w krajach 
Ameryki Łacińskiej. 

 

4. Podkreśl skróty nazw organizacji, których celem jest m.in. zwalczanie głodu na świecie.  

(0-1) 



FAO, WHO, LPA, WFP, NAFTA, UNICEF, NATO 

5. Oceń, czy skutki integracji europejskiej opisane w tabeli są pozytywne czy negatywne. Wpis 

znak X w odpowiednie komórki tabeli. (0-3) 

Nr Opis Skutek 
pozytywny 

Skutek 
negatywny 

1. Brak formalności przy przekraczaniu granic większości 
krajów UE. 

  

2. Utrudniona walka z nielegalną imigracją do krajów UE.   

3. Inwestycje unijne na obszarach słabiej rozwiniętych.   

4. Koszty związane ze wsparciem bankrutujących 
państw. 

  

5. Zobowiązanie regionów wysoko rozwiniętych do 
przekazywania części dochodów regionom słabo 
rozwiniętym. 

  

6. Bezcłowy obrót towarami i usługami wewnątrz UE.   

 

6. Wpisz we właściwe miejsca w tabeli nazwy płaszczyzn, do których odnoszą się podane cele 

integracji. (0-1,5) 

Wybrane cele integracji Płaszczyzna integracji 

Ułatwienia w handlu międzynarodowym, 
swobodny przepływ kapitału oraz 
poszerzenie rynków zbytu. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa krajom 
członkowskim, zapobieganie konfliktom, 
akcje prewencyjne. 

 

Integrowanie się narodów, wspólne 
działania wobec innych państw i 
organizacji. 

 

 

7. Uzupełnij zdania pojęciami dotyczącymi handlu międzynarodowego. (0-2) 

1. Polska to wiodący producent wyrobów meblarskich. Są one z powodzeniem 

…………………………………………….. na rynki zagraniczne. 

2. Małe zasoby gazu ziemnego skutkują tym, że musimy go ……………………………. zza wschodniej 

granicy. 

3. Niewielką część gazu ziemnego ………………………………………………. się z Polski do Niemiec, Czech 

i Słowacji. 

4. Roczne zestawienie wartości eksportu i importu towarów i usług nazywamy 

…………………………………………………………………………………… 

Zdjęcia proszę wysłać do 28 maja 2020 r. 


