
Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia 

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Geografia - 8.05.2020 r. 

Temat: Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe. 

Nauczę się: wyjaśnić cele integracji międzynarodowej w skali globalnej i regionalnej; wykazać 

znaczenie handlu międzynarodowego we współpracy międzynarodowej; charakteryzować wybrane 

organizacje międzynarodowe, wymienić cele ONZ, analizować pozytywne i negatywne skutki 

integracji europejskiej; wyjaśnić znaczenie współpracy międzynarodowej na szczeblu krajowym i 

regionalnym. 

Materiały do lekcji 1 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_podst/370_4_globalne_problemy/304a.pdf 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Zapoznaj się z załączonym materiałem oraz tekstem podręcznika. Wykonaj notatkę. Wyjaśnij pojęcia 

integracja międzynarodowa oraz handel międzynarodowy. Wypisz płaszczyzny integracji, trzy 

pozytywne oraz trzy negatywne skutki integracji europejskiej. Następnie wypisz cele ONZ oraz 

przeanalizuj tabelę z podręcznika na str. 147. 

Rozwiąż kartę pracy i prześlij ją do oceny do dnia 14 maja 2020 r. 

1. Podkreśl ekonomiczne wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej. (0-1) 
śmiertelność niemowląt, stopa bezrobocia, dostęp do widy pitnej, udział usług w tworzeniu PKB, 

średnia długość trwania życia, zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca, struktura towarowa 

handlu zagranicznego, wielkość przyrostu naturalnego i rzeczywistego 

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

społeczno-gospodarczym państw świata.(0-2) 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………….. 
 

3. Oceń prawdziwość każdej informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.(0-2) 

Nr Informacja Prawda Fałsz 

1. Poziom wyżywienia osób, które spożywają mniej niż 50 g 
białka dziennie, zgodnie z normami FAO określa się jako 
normalny. 

  

2. Zielona rewolucja polegała m.in. na wprowadzeniu 
nowych, wydajniejszych odmian zbóż. 

  

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_podst/370_4_globalne_problemy/304a.pdf


3. Głód utajony powstaje wtedy, gdy w pożywieniu brakuje 
białka, soli mineralnych lub witamin. 

  

4. Problem otyłości jest charakterystyczny dla państw słabo 
rozwiniętych gospodarczo. 

  

 

4. Uzupełnij tabelę dotyczącą różnic w sposobie odżywiania się mieszkańców wybranych państw 

świata. Skorzystaj z informacji podanych poniżej. (0-3) 

uwarunkowania kulturowo-religijne, Seszele, niekorzystne warunki klimatyczne, w diecie przeważają 

zboża (sorgo, proso, kukurydza), Indie, Egipt, ryż jako podstawowy produkt żywieniowy 

Nazwa kraju Czynnik kształtujący dietę Przykład 

Japonia tradycje kulinarne  
 

 położenie geograficzne głównymi składnikami posiłków 
są ryby i owoce morza 

  zakaz spożywania wołowiny 

Nigeria  
 

 

5. Podkreśl nazwy trzech państw, w których udział głodujących i niedożywionych w ogólnej liczbie 

ludności przekracza 15 %. (0-1) 

Egipt, Ukraina, Boliwia, Etiopia, Indie, Meksyk 

6. Wykonaj poniższe polecenia. (0-3) 

a)uzupełnij tabelę. Każdemu opisowi przyporządkuj właściwą nazwę płaszczyzny globalizacji. 

Opis Płaszczyzna globalizacji 

Rezerwacja przez internet biletów lotniczych 
związanych z wakacyjnym wyjazdem na Bahamy. 

 

Nałożenie przez ONZ sankcji na Iran w związku z 
podejrzeniem o prace nad bombą jądrową. 

 

Upadek banku inwestycyjnego Lehman Brothers 
uważany za początek kryzysu finansowego na świecie. 

 

Dynamiczny rozwój kinematografii w Indiach 
(Bollywood). 

 

Działania WWF na rzecz ochrony tygrysów.  

 

b)Na podstawie podpunktu a oraz swoich doświadczeń sformułuj definicję globalizacji. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

7. Wskaż trzy pozytywne oraz trzy negatywne skutki globalizacji na różnych płaszczyznach. (0-3) 

Pozytywne skutki globalizacji: 

 ……………………………………………………………………………… 



 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
Negatywne skutki globalizacji: 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
 

Zadanie dla chętnych na dodatkową ocenę: 

Wypisz cele działalności UE oraz krótko scharakteryzuj tą organizację. Wypisz państwa członkowskie 

UE, podkreśl państwa założycielskie. 

 


