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Zadanie 1. (3 pkt)  
Podaj nazwę procesu charakteryzującego współczesną gospodarkę świata, którego przejawem  
są inwestycje zagraniczne w Polsce.  
Nazwa procesu...........  
Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne skutki tego procesu dla polskiej gospodarki.  
Skutki pozytywne:  
a) ..................................................................................................................................  
b) ..................................................................................................................................  
Skutki negatywne:  
a) ..................................................................................................................................  
b) ..................................................................................................................................  
Zadanie 2. (5 pkt) 
We współczesnej gospodarce światowej coraz większą rolę odgrywają dynamicznie 
rozwijające się korporacje ponadnarodowe. 
a) Przyporządkuj każdej z wymienionych w tabeli korporacji dominującą w niej branżę 
(wybraną spośród zamieszczonych poniżej) i wpisz nazwę kraju macierzystego korporacji. 

 
b) Przedstaw dwie charakterystyczne cechy korporacji ponadnarodowych. 
1..................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................... 
Zadanie 3. (3 pkt) 
We współczesnym etapie rewolucji naukowo-technicznej nowym globalnym narzędziem jest 
Internet. 
a) Wskaż kraje, które w latach 1991-1995 i w latach 1995-1999 miały największą dynamikę 
     wzrostu liczby użytkowników Internetu. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
b) Na podstawie wykresu oceń dostęp do Internetu w Polsce w porównaniu z innymi krajami 
    Unii Europejskiej. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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Zadanie 4. (2 pkt) 
Globalizację można różnie oceniać. Jak każdy proces o charakterze światowym ma swe 
pozytywne, ale i również negatywne strony. Podaj po jednym przykładzie argumentów 
podawanych przez zwolenników i przeciwników globalizacji. 
Zwolennicy (korzyści) ................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Przeciwnicy (zagrożenia) ............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 5. (2 pkt) 
Podaj trzy przykłady przejawów globalizacji, potwierdzające określenie, że Ziemia 
to „globalna wioska”. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 6. (2 pkt) 
Na podstawie zamieszczonego poniżej tekstu źródłowego oraz własnych wiadomości 
przedstaw po dwa pozytywne i negatywne następstwa globalizacji dla krajów słabo 
rozwiniętych. 
„Globalizacja sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra – jest nieuchronna. Ma natomiast pozytywne i negatywne 
skutki i właśnie o to toczy się jeden z najgorętszych sporów. Skutki globalizacji to między innymi wymiana 
informacji, która pomaga w tworzeniu społeczeństw obywatelskich, ułatwianie migracji, przenoszenie kapitału 
do krajów, gdzie inwestycje zagraniczne są warunkiem rozwoju całych społeczeństw, narodziny marek znanych 
na całym świecie, które ułatwiają wybór konsumentom. Pojawiają się również inne opinie na temat globalizacji 
– kryzysy finansowe całych regionów – tak jak stało się podczas kryzysu azjatyckiego w 1997 roku; globalna 
kultura jest świetnym wynalazkiem, ale kultura masowa coraz częściej kształtowana jest przez działy marketingu 
globalnych kooperacji.” 
Źródło: opracowanie własne 
Pozytywne następstwa: 
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1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Negatywne następstwa: 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 7 (0 – 2 pkt.) 
Globalizacja jest procesem intensyfikacji związków ekonomicznych, społecznych 
i kulturowych ponad granicami państwowymi. Tworzone są ogromne firmy, które powstają 
poprzez łączenie przedsiębiorstw przemysłowych, firm ubezpieczeniowych oraz banków. 
Napisz dwa pozytywne i dwa negatywne skutki jakie niesie ze sobą globalizacja. 
Skutki pozytywne: ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Skutki negatywne: ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 8. (2 pkt) 
Podaj po jednym przykładzie procesów globalizacji zachodzących w sferze gospodarczej 
i politycznej na obszarze współczesnej Europy. 
Proces globalizacji zachodzący w sferze gospodarczej 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
Proces globalizacji zachodzący w sferze politycznej 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
Zadanie 9. (2 pkt) 
Do każdej z wymienionych firm, w których działalność ma charakter globalny, podaj po 
jednym przykładzie wytwarzanego produktu. 

Microsoft ................................................................................................... 

General Motors ................................................................................................... 

Johnson&Jonhson ................................................................................................... 

Royal Dutch/Shell Group ..................................................................................................  

Nokia ..................................................................................................  

Nestle ................................................................................................... 
 
Zadanie 10. (2 pkt) 
Łączenie się przedsiębiorstw w korporacje międzynarodowe jest jednym z przejawów 
globalizacji. 
Podaj jeden pozytywny i jeden negatywny skutek dla gospodarki wynikający z łączenia 
się przedsiębiorstw w korporacje międzynarodowe. 
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Skutek pozytywny 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Skutek negatywny 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
INTEGRACJA 
 
Zadanie 1. (2 pkt)  
Uszereguj opisane formy integracji od najmniej do najbardziej zaawansowanej. Podaj, która   
z tych form dotyczy Unii Europejskiej.  
  
A. Oprócz zniesienia ceł państwa członkowskie prowadzą wspólną politykę celną wobec 
     krajów trzecich  
B. Zapewnia swobodny przepływ kapitału i siły roboczej w obrębie państw tego ugrupowania  
C. Koordynacja polityki ekonomicznej i walutowej polega między innymi na wprowadzeniu 
     jednolitej waluty międzynarodowej  
D. Forma integracji polegająca na zniesieniu ceł we wzajemnych obrotach handlowych 
     państw członkowskich.  
  
Kolejność form integracji ............  
Forma integracji Unii Europejskiej to .......... 
 
  
Zadanie 5. (3 pkt) 
Podanym datom przyporządkuj wydarzenia związane z procesem integracji Polski 
z Unią Europejską. 
Odpowiedź zapisz w tabeli według podanego wzoru. 
I.    1992  A. Złożenie przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. 
II.   1994  B. Rozpoczęcie przez Komisję Europejską rozmów akcesyjnych z Polską. 
III.  2003  C. Poszerzenie Unii Europejskiej o Polskę i dziewięć innych państw oraz 
                             rozpoczęcie okresów przejściowych. 
IV.  1998  D. Podpisanie w Mastricht traktatu o Unii Europejskiej. 
V.   2004  E. Referendum i ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego. 

 
Zadanie 7. (5 pkt) 
Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym także nasz kraj, który należy 
do Unii od 01.05.2004 roku, zobowiązane są do realizowania czterech głównych zadań, 
zawartych w programie „Środowisko 2010 – nasza przyszłość zależy od naszego wyboru”. 
Zadania te koncentrują się na ochronie klimatu, dbałości o zachowanie walorów 
przyrodniczych i różnorodności biologicznej, ograniczaniu szkodliwego wpływu środowiska 
na zdrowie, ochronie zasobów naturalnych. 
Źródło: Opracowano na podstawie: Angiel J., i n., Geografia, Nowa Era, Warszawa, 2003. 
Oceń zadania przedstawione w programie Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Oceniając, podaj cztery argumenty. 
Ocena .......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Argumenty .................................................................................................................................. 
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...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
Zadanie 8. (4 pkt) 
Jedną z form współpracy regionalnej między państwami jest współpraca transgraniczna w ramach euroregionów. 
Załączona mapka przedstawia euroregiony powstałe na polskim pograniczu. 
Na przykładzie jednego z euroregionów wymień dwie dziedziny życia społeczno- 
gospodarczego, w których odbywa się współpraca. Podaj nazwę wybranego euroregionu  
i zlokalizuj jego położenie. 
Nazwa euroregionu i numer na mapie: 
................................................................................................ 
Nazwy państw, na których terenie znajduje się ten euroregion: 
....................................................................................................................................................... 
Dziedziny współpracy: 
1................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................... 
 

 
Euroregiony: Ba3tyk, Beskidy, Bug, Dobrava, Glacensis, Karpaty, Niemen, Nysa, Pomerania, 
Pradziad, Pro Europa Viadrina, Silesia, Sprewa-Nysa-Bóbr, Śląsk Cieszyński, Tatry. 
 
 
Zadanie 9. (4 pkt) 
Uzasadnij konieczność współpracy nadgranicznej w ramach wymienionych euroregionów, 
biorąc pod uwagę wspólny problem łączący obszary nadgraniczne. 
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Zadanie 10. (2 pkt) 
Wpisz do tabeli nazwy państw graniczących z Polską, wchodzących w skład danego 
euroregionu. 

 
 
Zadanie 12. (1 pkt) 
Podkreśl organizację, której celem jest integracja gospodarcza państw położonych 
w Ameryce Północnej. 



IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań 
Ćwiczenia na fakultet 2011/12 

20. Globalizacja i integracja gospodarcza 

 7 

A. ASEAN 
B. NAFTA 
C. NATO 
D. UE 
Zadanie 13*. (1 pkt) 
Na mapie przedstawiono euroregiony na granicach Polski (stan na 2002 r.). 

 
Korzystając wyłącznie z mapy, podaj nazwy pięciu euroregionów, które zasięgiem 
obejmują terytoria państw obecnie nienależących do Unii Europejskiej. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Zadanie 14. (2 pkt) 
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę F, gdy zdanie 
jest fałszywe. 
W listopadzie 1993 r. wszedł w życie Traktat z Maastricht, na mocy którego utworzono Unię 
Europejską. ............ 
W 2007 roku do Unii Europejskiej przystąpiły: Bułgaria i Turcja. ............ 
Od 2007 roku euro, jako waluta, obowiązuje w Słowenii. ............ 
Do Unii Europejskiej nie przystąpiły: Norwegia, Islandia i Szwajcaria. ............ 
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Zadanie 15. (lpkt) 
Podkreśl kraj, który należy do Unii Europejskiej, a nie przystąpił do strefy Schengen. 
A. Francja 
B. Austria 
C. Wielka Brytania 
D. Belgia 
E. Węgry 
Zadanie 16. (2 pkt) 
W wyniku Układu z Schengen zrezygnowano z kontroli granicznej pomiędzy większością 
państw UE. W 2009 roku wyjątek stanowiły: Bułgaria, Rumunia, Cypr, Wielka Brytania 
oraz Irlandia. Na poniższej mapie zaznaczono trasy sześciu wycieczek z Warszawy. 

 
Podkreśl trzy zaznaczone na mapie trasy wycieczek, które turyści podróżujący 
w sierpniu 2009 roku przejechali samochodem bez kontroli granicznej. 

Warszawa – Tallin (A) 
Warszawa – Petersburg (B) 
Warszawa – Paryż (C) 
Warszawa – Rzym (D) 
Warszawa – Warna (E) 
Warszawa – Ateny (F) 

 
 


