
Zagadnienia na egzamin poprawkowy z geografii dla klasy III TB 

 
MAPA KONTUROWA- podział polityczny (państwa świata z stolicami –bez stolic 

afrykańskich, Oceanii i Karaibów, rozmieszczenie pustyń, rzek, jezior na świecie) 
 

GEOGRAFIA FIZYCZNA 
PROCESY EGZOGENICZNE 

1. Wietrzenie skał 
2. Ruchy masowe 
3. Procesy krasowe 
4. Rzeźbotwórcza działalność rzek w odcinku górnym, środkowym i dolnym. 
5. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodu 
6. Rzeźbotwórcza działalność wiatru 
7. Rzeźbotwórcza działalność morza 

GLEBY. BIOSFERA 
8. Proces glebotwórczy 
9. Typy gleb 
10. Formacje roślinne na świecie (charakterystyka i rozmieszczenie: las równikowy, sawanna, roślinność 

pustyń, roślinność śródziemnomorska, lasy liściaste i mieszane strefy umiarkowanej, step, tajga, tundra) 
11. Strefowość klimatyczno- roślinno- glebowa (tabela) 
 

GEOGRAFIA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA 
LUDNOŚĆ I URBANIZACJA 

1. Liczba ludności świata i jej zmiany na przestrzeni lat i prognozy na przyszłość, państwa z największą liczbą 
ludności. 

2. Fazy rozwoju demograficznego ( I- IV ) 
3. Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw: struktura wieku- społeczeństwo młode i społeczeństwo 

starzejące się (przyczyny i skutki), struktura płci- wskaźnik feminizacji, wskaźnik maskulinizacji. 
4. Rozmieszczenie ludności na świecie- gęstość zaludnienia, czynniki nierównomiernego rozmieszczenia 

ludności, obszary o małej i dużej koncentracji ludności. 
5. Przyczyny i konsekwencje migracji ludności 
6. Zróżnicowanie rasowe i religijne ludności 
7. Struktura zawodowa ludności w państwach przedindustrialnych, industrialnych i poindustrialnych. 
8. Przyczyny bezrobocie w państwach słabo i wysoko rozwiniętych 
9. Urbanizacja na świecie- etapy urbanizacji, wskaźnik urbanizacji, zespoły miejskie, największe miasta 

świata. 

ROLNICTWO 
10. Czynniki rozwoju rolnictwa 
11. Formy użytkowania ziemi na świecie 
12. Typy rolnictwa (rolnictwo intensywne, rolnictwo ekstensywne, rolnictwo towarowe, rolnictwo 

samozaopatrzeniowe). 
13. Główne regiony rolnicze na świecie 
14. Produkcja roślinna na świecie- a)podział roślin uprawnych, b)warunki uprawy, największych producentów 

i rozmieszczenie upraw pszenicy, ryżu i kukurydzy. 
15. Produkcja zwierzęca na świecie- bydło, trzoda chlewna. 

PRZEMYSŁ 
16. Rewolucje przemysłowe 
17. Czynniki lokalizacji przemysłu 
18. Podział i surowców mineralnych 
19. Bilans energetyczny świata 
20. Produkcja energii elektrycznej 
21. Typy elektrowni- wady i zalety elektrowni 
22. Cechy i czynniki lokalizacji przemysłu zaawansowanej technologii. Technopolie na świecie 



USŁUGI 
23. Podział komunikacji 
24. Transport lądowy na świecie 
25. Żegluga wodna i transport lotniczy na świecie 
26. Rozwój turystyki na świecie 
27. Regiony turystyczne świata 

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 
28. Handel międzynarodowy- import, eksport, saldo handlu zagranicznego. 
29. Charakterystyka wybranego konfliktu międzynarodowego.  

 


