ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z GEOGRAFII - SEM. II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Rodzaje turystyki ze względu na cel wyjazdów.
Czynniki warunkujące rozwój turystyki.
Wskazać na mapie wybrane regiony atrakcyjne turystycznie w Polsce i na świecie.
Wyjaśnić pojęcia: eksport, import, bilans handlowy, struktura towarowa handlu.
Przedstawić główne kierunki przewozu osób i towarów na świecie.
Wskazać rolę terminali uniwersalnych i specjalistycznych w przepływie osób i towarów.
Wymienić kraje o największych obrotach handlowych.
Wymienić rodzaje transportu i usług.
Wyjaśnić rolę transportu lotniczego w rozwoju usług.
Uzasadnić zależność wymiany handlowej wybranych państw z położeniem geograficznym.
Wymienić wady i zalety poszczególnych środków transportu.
Wskazać przykłady największych portów lotniczych i morskich na świecie.
Wyjaśnić pojęcia: globalizacja, kultura masowa.
Wymienić przykłady procesu globalizacji w aspekcie gospodarczym, politycznym,
kulturowym.
Wskazać czynniki hamujące i przyśpieszające proces globalizacji.
Wymienić cechy społeczeństwa multikulturowego.
Przedstawić pozytywne i negatywne skutki globalizacji.
Wyjaśnić pojęcia: państwo, naród, kolonializm, neokolonializm.
Wskazać na mapie Europy i świata państwa, które powstały po 1989 roku.
Wymienić kryteria przyznawania państwowości.
Sklasyfikować terytoria zależne na świecie.
Scharakteryzować przyczyny i konsekwencje przemian politycznych na Bałkanach.
Wymienić organizacje międzynarodowe, do których należy Polska.
Wymienić państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Wskazać na mapie Polski wybrane euroregiony.
Scharakteryzować wybrane organizacje międzynarodowe pod względem zakresu działań.
Wyjaśnić pojęcia: antropopresja, degradacja i dewastacja środowiska.
Różnice pomiędzy zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi (przykłady).
Wyjaśnić zasady zrównoważonego rozwoju.
Wymienić przyrodnicze przyczyny zakłóceń równowagi ekologicznej w skali regionalnej i
globalnej.
Wymienić przykładowe działania człowieka zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego.
Wymienić przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny występowania niedoboru wody na
świecie.
Wymienić propozycje działań ekologicznych możliwych do stosowania w życiu codziennym.
Wskazać obszary zagrożone zjawiskiem powodzi.
Wymienić przyczyny globalnego ocieplenia.
Wymienić przyrodnicze i pozaprzyrodnicze źródła emisji gazów cieplarnianych.
Wyjaśnić, czym są limity emisji CO2 i na czym polega handel prawami do emisji.
Wyjaśnić pojęcia: degradacja gleb, pustynnienie gleb, monokultura, żywność GMO.
Określić wpływ rozwoju rolnictwa na erozję gleby.
Wyjaśnić pojęcia: determinizm, nihilizm i posybilizm geograficzny.

