
Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z działu Współczesne procesy regionalne i globalne. 
Klasa I 
– znajomość mapy polityczno administracyjnej świata i Polski (uczeń potrafi odczytywać 

informacje z map tematycznych z siatką polityczno-administracyjną) 
– analiza danych statystycznych na podstawie tabel, wykresów i diagramów. 
Tematyka 
– Podział terytorialny państw świata: 

o uczeń wyjaśnia pojęcie państwa i elementy, które wchodzą w skład jego 
terytorium 

o na przykładzie Polski wskazuje terytorium lądowe, elementy wchodzące w 
skład terytorium wodnego (akweny wchodzące w skład wód wewnętrznych i 
mórz terytorialnych) i powietrznego, specjalną strefę ekonomiczną 

o uczeń wyjaśnia znaczenie trzech wskaźników państwowości na wybranych 
przykładach 

o potrafi wymienić największe i najmniejsze państwa świata 
– Zmiany politycznego podziału świata: 

o uczeń wyjaśnia w jaki sposób powstają nowe państwa na mapie świata 
o uczeń potrafi opisać zmiany na politycznej mapie świata po roku 1989 
o charakteryzuje zmiany granicach Polski i wie z jakimi krajami Polska 

graniczyła przed 1989 rokiem i z jakimi graniczy obecnie 
o uczeń zna stolice nowych państw Europy (powstałych po 1989 roku) 
o wyjaśnia przyczyny zmian na mapie politycznej świata; 
o uczeń potrafi wskazać na mapie politycznej miejsca konfliktów zbrojnych 
o potrafi odczytać z mapy obszary objęte konfliktami zbrojnymi 
o potrafi wskazać przyczyny i strony konfliktów zaznaczonych na mapie ze str 

65 w podręczniku 
o potrafi sklasyfikować konflikty ze względu na ich przyczynę i wskazuje ich 

przykłady 
o uczeń wskazuje skutki konfliktów zbrojnych 

– Przyczyny i skutki procesów integracyjnych. Uczeń: 
o podaje przykłady procesów integracyjnych zachodzących we współczesnym 

świecie; 
o wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej) 

przyczyny procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne  
i polityczne; 

o wyjaśnia przyczyny powstawania organizacji gospodarczych i politycznych we 
współczesnym świecie; 

o ocenia skuteczność funkcjonowania wybranych organizacji. 
o rozpoznaje zaznaczone na mapie organizacje międzynarodowe (podręcznik str. 

72). Potrafi je nazwać i podać skróty nazw (bądź rozwinąć skróty do nazw 
pełnych) 

o wyjaśnia rolę ONZ i Rady Bezpieczeństwa (wskazuje państwa, które do tej 
Rady należą) 

o zna skróty i pełne nazwy wyspecjalizowanych organizacji ONZ, jak: FAO, 
WHO, MFW, UNESCO, UNICEF i wie jakimi problemami się zajmują 

o zna cele działania wybranych organizacji międzynarodowych (tabela str. 75) 
o rozróżnia i potrafi pogrupować organizacje międzynarodowe na: polityczne, 

gospodarcze i wojskowe 
o wymienia organizacje międzynarodowe, do których należy Polska 

– Wpływ procesów globalizacji na rozwój regionalny i lokalny. Uczeń: 



o wyjaśnia terminy globalizacja i glokalizacja, cyberglobalizacja; 
o podaje przykłady procesów globalizacji w różnych sferach działalności 

człowieka; 
o ocenia pozytywne i negatywne znaczenie wybranych procesów globalizacji dla 

gospodarki i społeczeństwa na świecie; 
o na przykładach ocenia wpływ i znaczenie procesów globalizacji w rozwoju 

regionalnym i lokalnym; 
o ocenia znaczenie globalizacji w wyrównywaniu poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego państw świata. 
o wyjaśnia skróty GATT i WTO i wie czym te organizacje się zajmują 

– Znaczenie kultury i tradycji w rozwoju regionów. Uczeń: 
o wyjaśnia znaczenie kultury oraz tradycji regionalnych w procesie 

różnicowania się regionów pod względem rozwoju społecznego i 
gospodarczego; 

o podaje przykłady oddziaływania kultury i tradycji na kierunki rozwoju 
społecznego i gospodarczego (np. tradycje a rozwój przedsiębiorczości w 
państwach Azji Południowo-Wschodniej); 

o ocenia znaczenie tożsamości regionalnej dla możliwości rozwoju społeczno-
gospodarczego własnego regionu; 

o ocenia wpływ procesów globalizacji na kulturę regionów 
o zna strukturę wyznaniową ludności świata – potrafi narysować lub uzupełnić 

diagram 
o rozpoznaje religie i wyznania zaznaczone na mapie tematycznej. Potrafi na 

podstawie mapy określić dominującą religię we wskazanych krajach 
– Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze państw świata. Uczeń: 

o klasyfikuje państwa świata wg wskaźników rozwoju społecznego i 
gospodarczego; 

o wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe oraz 
globalną Północ i globalne Południe); 

o podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 
państw świata; 

o ocenia społeczne i przyrodnicze skutki dysproporcji w poziomie rozwoju 
państw świata; 

o porównuje i ocenia poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle 
pozostałych państw świata. 

– Działalność pomocowa w sytuacjach kryzysowych. Uczeń: 
o opisuje skutki kryzysów nękające wybrane społeczeństwa państw świata; 
o wskazuje regiony świata dotknięte kryzysami; 
o odczytuje regiony dotknięte kryzysem humanitarnym na podstawie mapy 

tematycznej (podręcznik str. 106) 
o ocenia działania przykładowych organizacji międzynarodowych (rządowych i 

pozarządowych) zmierzające do likwidacji i ograniczania skutków 
poszczególnych kryzysów; 

o projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych, różnym 
regionom i państwom dotkniętym klęskami naturalnymi lub kryzysami 
wywołanymi działalnością człowieka. 

Życzę powodzenia. 
 


