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GLOBALIZACJA. PRZYCZYNY I SKUTKI
Zadanie 1.
wykonai poniźsze polecenia.
a) Uzup€łni.i tabeĘ. Kaźdemu opisowi prŻ)?orządkui właściwą nazwę płNsŻczyzny globalizacji

wybraną spośród podanych.

ekologiczna, technologiczfia, społeczfio-kulturo1|a' gospodarczą, polir)cztn, kotporacy1na

PłaszcŻyzna globalizacji
Fezerwacja plzeŻ internet bilelów lolnicŻych Ż*i".*[h 

' 
*uł"ffi'

Wy]aŻdem na Bahamy.
N€lo'Żenie przeŻ oN7 sanxc'i na lran W Żwiąku 

' 
pŃ"jr'eń"' o pra""

nao oombą ]ądrową.
Upadek banku inwestycyjnego Lehman Broihers u'żany 

'a 
po".ąt.l

kryzysu finansowego na śWiecie.

Dynamiczny rozwój kinematografii W lndiach (Bollywood)'

DŻiałania WWF na rŻecz ochrony tygrysów'

b) Na podŚtawie podpunku a oraz swoich doświadczeń sformułuj definicję globaliŻacji.

Zadanie 2,

:"l*::li": i:l':" r'nlkdonald).Ża(ii lzjawiska polegającego na schemat},zacji życia sPolecznego,nr}Tnolerowan)chproduklówiusłUg).klorajestjedn}łn,/pr.,ejawówgloualiza.ji"

1:]::i-,^:::"^:,':,l::,!:||,,"iis: i:,ka,,!dy!afji okrcsta 5ę iako: sprawność' wvmrcrnoŚC' Przewi.aywalno(c l mo2l]wość sle,owania' |.''] sprawność do.^Qv pr2eńodknia z ]?dneło punkfu tlo c\'rug*go.W McDofiąld's urzeczrwish1iana jest jako najkrotsza ,Iiogi io po,zucia s1tosć' w i*!*n' łi"ay ,4łrr-lt,,:::,:::::?:.::^::': 
!::C'ę' 

zaspokajan'ic hknh połz;b jak'8ló!1 ŻeP,hnię," ,o"i,1"-,' aor,y pt",' 1..'1wymleftlo:C zlłra.a haszą uwaqę na iloś,iowe. nnjakos1iow?' rcChy sPrzedclwanr1h produklou]' I'''] w restau-rarji lŻvbkkh dan powin o 
^.ć 

iak najwi?Cej. zą'jak nainnieiszi rinę' orry.|i,ił'ryii' u, ," * *tir^uwywora( Wfa.enle dobrŻe ?robion?Ro inleresu' |''.l Narcłłiasl Prze dywalność zapźwnia posluglwante się

|"^::::^, ::::i::!::.::,:?r:y1o p.r:: P.ra:ow11ików, jak iktiintów siźci -1,t*i"1 ii'ł"gi'i...1 i.p ,,- ń
Poczu(]e beŻp]e(zensh4ą i 5labilnosci' [..'1 Poza ryn jestesny slcrowani poPrzez'w\skic-menu' wystroj sali,panuiąc?'zasady' Powoduj? lo' z? - Wkrac:ajqc w 

'wiat baru szybkiejobił,igi - połpoi,rqako.rri-y ,ię ^,
ŻtódIo: M' Chldżik, Zjdfuiska fuak1nhd!ó,zaćji według Geo/re:a Ritkra,hriP,tlwiedaiedukacja'Ću/fuchivev3120o

:1:1yl: |:j*llub u6lug9 61anowiące przyklad makdonatdyzacii (odŻnaczajqce się co naj 'mnre, trzema cechami ETowymi dla rego zjawiska).

Agnieszka
Pole tekstowe
2D / 2ETEMAT: GLOBALIZACJA - PRZYCZYNY I SKUTKI.Zapoznaj się z rozdziałem w podręczniku /str. 140-143/ i wykonaj kartę pracy w terminie do 19.11Pracę odeślij na adres: dyrektor@cku2.waw.pl



Zadanie 3.
Na Podstawie atlasu geograficŻnego oraŻ własnei wiedzy wybiefz informacje, które są poprawnym

uzrlełnieniem zrlania ' z^ŻnrcŻIiierę A albo B onz numer l albo 2'

lndelr globaliz'jcji Pr,,) jmu]e Ę lokje Wallo'ci W

zadanie 4.
Fotografie pŹedstawiają róźne aspekty globalizacji'

wskaż tży poz}t}'wne oBŻ trzy negat}'wne sktltki globalizacji na różnych płaszczyŻn^ch'

Poł't}'wne skutki globalizacji:

qdyż

1.

znajduje się tam Wiele biednych' zacofanych gospodar-
czo i taroanych konfliktami państw, W których jakość
życia ooywateli jest oald7o niska'

B- Europie, 2.
Wlększośó krajóW położonych na tym kontynencie
wykazuje znaczny stop eń społecznej i - przede wszyst-
kim _ gospodarczej integracjl z resztą świata'

Negaq'wne skutki globalizacji:

Zadanie 5,
Poalkreśl sformułowania, które mogłby odŻwierciedlać oba\ły anty8lobalistów'

zfionopolizowanie rynku $łiątoweło, transfer nolłoczesfilch techńologii do krajólł

rozwijających się' trata poufności infotmacji lrzekazywanlch np' pfzez infurnet'

ir*uty"i" *giirirrr" , krąjąch średnio ro^łinięt .h gospodarczo, zaciefinie się różnorcdności

kuk;ovej ś1łiata, miElz\narodowa tspółpraca w zckresie ochron| śtodouiska




