
drłU6oąfi,I DLf +ą{. 9J i ,9e-

Glohalne problem5ł
Relacje eułgwiek *
środowi.sko
PonlżsŻytest sklada5]ę Ż 3 zadań. PEy kżdym polecen u podano icŻĘ
ounktów mozliwą do uzyskania za prawid]ową odPow edź Za ra^Nią

zanie calego testu możesŻ otEymać makymalnie 3l pl]nków.

fi Spośrod wynienionych niżej wskażnikow
s}a Uacj i spole.zno-8ospodar.zej lłry}.reś] tp.
klore E!ś są wskaznikaml ekonomjcznymi.

(0-2p.)

a) wańość ploduktu bajowego brutto.
b) Poziom analfabetyzmu.
c) Stopa bezrobocia.
d) zużycie energii eleLtrycznej rra 1 mieszkańca.
e) Stmktura zatrudnienia.
0 Śmieńelność niemolqląt.
g) Średńe dzienne spożycie kalolii

na l mieszkańca'
hrU&ial q światowej plodukcji ene'gii

elektryczn€j'
i) Średnia dfugpśó tfwania życia.
j) wydajność rolnict'Jva.

El wpisz lite'f odpo\Yiad{acc poniższym cechom
pa'6l w o różnym poziomie rozwoju Bpoleczno_

'gospodarczego we wlaściwe kolumny tabeli.
(0-5 P.)

A' Dominacja usług i handlu zagranicznego
w sLjukturze zatrudnienia i twożeniu
PKB.

B. Duża śrniertelnośó okoloporcdowa kobiet
i niemowląt.

C. Eksplozia demo$aliczna.
D. Niski lub ujemny w6półcz)'nnik pTz}'rostu

naturalnegp.
E' Niski pozidm oświaty, znaczny odsetek

analfabetów w społeczeństwie'
n Przqtaga przemysfu w strukturze zatr-Lrd'

nienia i tworzenid PKB.
G. Rosnąay udział osób z wżBzym wkszŁai-

ceniem prŻy wciąż znacznym poziomie
analfabetyzmu.

H. Tania' niew:ykwa]ifikowana siła robocza.
I' wysoka wydajnośó pracy i, ntacznaliczba

wysoko kwalifikowanych pmcołvnikó{.
J Znaczny udział osób starśzych w spoleczeń_

!l Przearralizuj poniższą mapę pTzedstawiającą
udział orób głodujących i niedoż}'wionych
w ogólnej liczbie ludności poszczególnych
krajów, a następnie uzupetdj poniźszą tabelę'
W tym celu wpisz w odpowiednie kolumny
podane nazwy państw. (0ł p.)

ArgerLtyna, Etiopiel, Fruncja, Ind.ie, Iran, Korea
Półnoątl' Mo?anbih' stan! zj ed'noczone

1.'q G2o" B a$% ! po"łi"l :sx -] b€k d'iył

Ę Przeanatizuj dane zawade w tabeli, a następ-
r.ie za'nacz I'az$.ry paistw fuednio rozwinię_
tych gospodarczo. (0-t p1
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ffi Uzupelnij schemat przyczynowo-skutkowy $! Wpisz obok zdania plawdziwego litelę Ę
pŹ€dstawiają.y d, ie dmgi plowadzące
do zmniejszenia plodukcli ży,łłności' (0-3 p')

A. Zmniejszenie produkcji ż!'wności.
B. stopniow€ w}iaławianie gleb.
C. Nieprzekazywarrie doświadczenia dzieciom.
D. EpidemiaAIDS.
E. Zby't intensl'wna eksploatacja gleb.
n zb}t maly odsetek dolosłych'
G Zmnieiszenie pionów.

a obok fałsz}-wego - literę E

n*!-!.,.-
lł|
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al oNZ to najwję}sza organizacja międl)-
nalodowa na świecie.

b) Jednym z 51 państr'v zalożycielskich oNZ
byla Potska.

c) Główna siedziba oNZ znajduje się w san
Francisco,

d) Najważniejsze inst.tucje oNz to UNEsco
i Bank Swiatowy

e) Decyzję o utworzeniu oNZ podjęto w 1945 r.
w San Francisco.

f) Jedną z olgańizacji dzialających w ramach
ONZ jest Unia Europejska.

(0-3 p.)

(a2 p.)

ft! Aby zńwelować ńżńc€ pomięd'y społeczeń_ !! Uszereguj ponijąEe konflilćy zblojne i ataki
. stwami krajów bogat}'ch i biednych, podejmuje

się wjcle różnego rcdzaju dŻialań' W}'r Pń
tŻy tego t}Tu działallia naplaszczyźnie

terrorystyczn€ w.kolejności chronologicznej,
wpisdąc obok nich ą/fri 1-4'

finansowej i rzeczowej. Q-2 p.)
a) wojna w Kosowie
b) wojna w Bośni '.
c) ataki terrorydtyczne w mefuze i autobusach

w Londynie ....
d) interwPncja Z\łiąŻ}'tl Radzieckjego w AIga_

mBtan!e

t oo uzaej z *y-ienionych płaszczyŻn globali-
zacji dopasuj odpowiedn, WzylłJad,. (A-2 p.)

a) gospodarcza
b) technologiczna
c) ekologiczna

A. upowśzechnianie nowocżesnych fonn
telekomunikaclinych

B. poTozumieni]a o r'uchu bezwżow}.E
C. standaryzaqia produkqii
D. globalne zagtożenia klimatu

Ę Kazdemu z wymienionych konfliktów zbroj_
nych przyporząilkuj odpowiednĘ pvycz}'nę.

(0-Ź p)
ar konflikt w Ksszmirze
b) wojna domowa vr Rwandzie
c) wojna między Kuwejtem a Ilakiem

A. konflikt o zasobf naturatne
B. konflikt etniczny
c. konflikt rcligłny
D. konflikt polityczny

b). c)

c)

Ę! IGźdemu z państw, których nazwy podano
niźej, prz}porządkuj właściwą na2wę oIgani-
zacji międzyrarodowej . (0-3 p.)

a) Kanada
b) Szwecja
c) Kuwejt
d) Ubaina
A. Wspólnota Niepodległych Psństw
B. Unia Europejska
c. \ryśpólny R}nek Pofudnia
D. organizacja Paktu Póh)ocnoatlanb'ckiego
E' Liga Państw Arabskich

lp Podkreśl zestaw, w któr}'a v},rdeniono
skutki występowania kwa.śnych opadóvr

(0-1 P )
a) Degradacja roślinności, powsranie lela

depresyjnego.
b) Zakwaszenie gleb, topnienie lodowów.
c) Za}wasżenie wód, niszczenie budow]i.

!p loat"sl n""*y p*ków Tralodow],ch znajdu-
jąrycb się w pofudniowej Pol6ce. o-] p')

a) wigieĘki Park Nalodowy.
b) Kampinoski Park Naxodory
c) PieTliński Pad{ Narodow]ł
d) Goicziński Pglli }daTodowy.
e) Drawieński Park Nńodowy.

a) b)




