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1. pkt.       /2

Narysuj schematy wsi: okolnica i ulicówka. Podpisz elementy.

2. pkt.       /3
Omów, w jaki sposób warunki klimatyczne wpływają na rozwój rolnictwa na świecie.
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                   

3. pkt.       /3
Wymień sześć głównych obszarów rolniczych świata.
                                                                                         ,                                                                           ,          
                                                                            ,                                                                           ,                       
                                                                ,                                                                          .

4. pkt.       /1
Wymień po jednej  przyczynie głodu na świecie
Przyrodnicza-                                                                                                                      
Ekonomiczna-                                                                                                                    
Społeczno-polityczna-                                                                                                      

5. pkt.       /1
Zaznacz 3 państwa z największym wydobyciem ropy naftowej.
Chiny, Arabia Saudyjska, Iran, Rosja, Japonia, USA, Indie, Kazachstan

6. pkt.       /3
Do odpowiedniego okręgu przemysłowego dopisz, w jakim państwie są one położone i jakiego są 
rodzaju.
Damodar-                                                                                                                              ,
Rotterdam-                                                                                                                            ,
Paryski-                                                                                                                                 ,
Sao Paulo-                                                                                                                           ,
Kalifornijski-                                                                                                                        .

7. pkt.       /3
Omów znaczenie przemysłu wysokich technologii dla środowiska przyrodniczego.
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1. pkt.       /1

Rozwiń skrót UNWTO
                                                                                                                                                                       

2. pkt.       /2
Wymień po dwa pozytywne i negatywne skutki rozwoju turystyki na świecie.
                                                                            ,                                                                           , 
                                                                              ,                                                                               .

3. pkt.       /1
Podkreśl prawidłowe sformułowania.

Gospodarcze przejawy globalizacji to: porozumienie o ruchu bezwizowym, globalne zagrożenia klimatu, 
wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych, gospodarka oparta na wiedzy, globalny rynek, 
swobodny przepływ kapitału i usług, działania Interpolu.

4. pkt.       /2
Do nazwy organizacji dopisz jej charakter działalności. Wybierz spośród podanych: polityczny, 
gospodarczy, militarny lub warianty mieszania tych trzech.

NATO                                                                               
UE                                                                                    
OPEC                                                                                          
OPA                                                                                               

5. pkt.       /3
Podkreśl 5 państw  najchętniej odwiedzanych przez turystów i podaj 3 czynniki wpływające na rozwój 
turystyki na świecie.
Hiszpania, Turcja, Francja, Indie, Holandia, Hawaje, Tajlandia, Włochy, USA, Portugalia, Chiny
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                   

6. pkt.       /4
Omów wpływ konfliktów zbrojnych na gospodarkę danego państwa. Podaj dwa przykłady konfliktów 
obecnie trwających.
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                      

7. pkt.       /2
Które z mas powietrza kształtują pogodę w Polsce?
Powietrze polarne morskie, powietrze arktyczne, powietrze polarne kontynentalne, powietrze 
zwrotnikowe kontynentalne, powietrze zwrotnikowe morskie.

Które z nich przynosi nam ”babie lato”?                                                                                                 


