
EGZAMIN LICENCJACKI  NA KIERUNKU GEOGRAFIA  I ST UG 

 

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GEOGRAFII FIZYCZNEJ 

 

1. Scharakteryzuj budowę i skład atmosfery ziemskiej. 

2. Wyjaśnij, na czym polega efekt cieplarniany 

3. Omów cechy klimatu Polski. 

4. Wymień i opisz przykłady symptomów zmian klimatu w skali globalnej i regionalnej 

5. Opisz cechy hydrograficzne obszarów pojeziernych. 

6. Scharakteryzuj przyczyny i skutki zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. 

7. Wyjaśnij, co to jest bilans wodny i omów jego składowe. Określ co oznacza bilans 

deficytowy, nadwyżkowy i zrównoważony. 

1. Omów zasady tworzenia map.  

2. Scharakteryzuj mapy tematyczne i określ ich rolę w geografii. 

8. Scharakteryzuj główne jednostki geologiczne Polski. 

9. Scharakteryzuj metody datowania skał, wskaż zakres czasowy każdej z nich. 

10. Omów metody pozwalające na rekonstrukcję zmian klimatycznych w przeszłości 

geologicznej 

11. Przedstaw obowiązujący podział stratygraficzny czwartorzędu oraz kryteria wydzielania 

głównych jego jednostek. 

12. Scharakteryzuj procesy i formy rzeźby typowe dla strefy glacjalnej i peryglacjalnej. 

13. Przedstaw główne typy ruchów masowych oraz scharakteryzuj zagrożenia z nimi 

związane. 

14. Omów procesy glebotwórcze typowe dla strefy klimatów umiarkowanych 

15. Przedstaw koncepcję strefowości pokrywy glebowej na świecie. 

16. Na przykładzie wybranych regionów świata, omów klimatyczne i geologiczne 

uwarunkowania intensywności różnych typów wietrzenia i wpływ ich zróżnicowania na 

rzeźbę terenu. 

17. Zdefiniuj proces synantropizacji przyrody, wskaż cztery przykłady gatunków 

synantropijnych. 

18. Scharakteryzuj krainy zoogeograficzne kuli ziemskiej 

19. Przeanalizuj przyczyny i skutki piętrowości fizycznogeograficznej na obszarach górskich. 

20. Przedstaw rozkład lądów i oceanów na Ziemi oraz wyjaśnij jego konsekwencje dla 

przebiegu procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. 

21. Scharakteryzuj komponenty środowiska przyrodniczego i przedstaw trzy przykłady ich 

wzajemnych powiązań. 

22. Przedstaw przyczyny zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski. 

23. Omów formy ochrony przyrody istniejące w Polsce i podaj przykłady każdej z nich. 

24. Omów zastosowanie narzędzi GIS w geografii 

25. Podaj definicję i omów koncepcje ekosystemów 



 

 

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GEOGRAFII SPOŁECZNO−EKONOMICZNEJ 

 

1. Omów konsekwencje wielkich odkryć geograficznych i kolonizacji w Ameryce dla 

gospodarki europejskiej w XVI w. 

2. Wyjaśnij pojęcie geografia kultury i podaj przykłady prowadzonych w tym zakresie 

badań. 

3. Wskaż główne różnice między przestrzenią a miejscem.  

4. Przedstaw geopolityczne uwarunkowania współczesnego położenia Polski.  

5. Przedstaw ekonomiczne i geograficzne aspekty chińskiej ekspansji gospodarczej. 

6. Przedstaw współczesną mapę zagrożenia atakami terrorystycznymi.  

7. Przedstaw podział świata na regiony wg S. B. Huntingtona. 

8. Omów główne kierunki migracji do Europy po 2000 roku i wskaż ich przyczyny. 

9. Omów przemiany struktury transportowej Polski po roku 1989 

10. Oceń znaczenie metropolii dla stymulacji rozwoju gospodarczego regionu. 

11. Wskaż przyczyny, główne problemy i skutki rozwoju energetyki w Polsce po 1989 roku 

12. Omów strukturę podziału administracyjnego Polski z 1999 roku 

13. Przedstaw zróżnicowania Polski z punktu widzenia geografii elektoralnej 

14. Omów pojęcie posybilizmu geograficznego w kontekście relacji między środowiskiem 

przyrodniczym i działalnością człowieka 

15. Wskaż różnice pomiędzy determinizmem i nihilizmem geograficznym 

16. Omów podstawowe składniki ruchu naturalnego 

17. Wskaż różnice pomiędzy przyrostem rzeczywistym i przyrostu naturalnym 

18. Omów poszczególne etapy cyklu życia miejskiego Klassena 

19. Wyjaśnij pojęcie oraz wskaż przyczyny i skutki dezagraryzacji 

20. Wskaż i omów czynniki i konsekwencje dezindustrializacji 

21. Omów funkcje egzogeniczne i endogeniczne miast 

22. Wskaż i omów podstawowe aspekty urbanizacji 

23. Omów wskaźnik urbanizacji i jego zróżnicowania w skali globalnej 

 

 


