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Zestaw zagadnień egzaminacyjnych
zawierający treści programowe dla kierunku GEOGRAFIA
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Polska myśl geograficzna i jej twórcy.
Pojęcie przestrzeni – czym jest przestrzeń, rodzaje przestrzeni, cechy przestrzeni.
Zarys budowy geologicznej Europy i przyczyny jej zróżnicowania.
Formy i osady będące skutkiem działalności lodowców i lądolodów. Przykłady z Polski.
Formy i osady eoliczne, fluwialne, krasowe, morskie i antropogeniczne. Przykłady z Polski i ze
świata.
Geneza i taksonomia gleb oraz typowe uprawy dla wybranych gleb.
Ekstremalne zjawiska pogodowe i ich następstwa – przykłady ze świata i z Polski.
Genetyczne typy jezior Polski i ich przykłady.
Procesy i czynniki wpływające na kształtowanie klimatu. Charakterystyka wybranych stref
klimatycznych.
Krajobrazy naturalne Polski i ich walory przyrodnicze.
Podział skał oraz ich praktyczne wykorzystanie.
Zróżnicowanie procesów stokowych w różnych strefach klimatycznych. Przykłady
katastrofalnych zjawisk stokowych.
Poznawcze, wychowawcze i praktyczne funkcje geografii fizycznej.
GPS i GIS w służbie człowieka i ludzkości.
Wyznaczanie szerokości i długości geograficznej oraz czasu i azymutu na podstawie obserwacji
terenowych.
Zjawiska i procesy chemiczne na Ziemi, czynniki je warunkujące i skutki ich działania.
Zjawiska i procesy fizyczne na Ziemi, czynniki je warunkujące i skutki ich działania.
Terytorialne nierówności w poziomie życia ludności.
Czynniki kształtujące osadnictwo.
Unormowania prawne i organizacyjne dotyczące planowania przestrzennego.
Zmiany na mapie politycznej świata w XX i XXI wieku.
Ruch naturalny, migracje i przyrost rzeczywisty ludności Polski.
Procesy urbanizacyjne i ich regionalne zróżnicowanie – definicja, etapy urbanizacji, formy i
zasięg na przykładach z Polski i ze świata.
Środowisko przyrodnicze i jego rola w działalności produkcyjnej człowieka.
Zasady lokalizacji działalności społeczno-gospodarczej.
Struktura współczesnej gospodarki Polski.
Uwarunkowania i zróżnicowanie działalności gospodarczej na świecie w ujęciu regionalnym.
Struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego Polski.
Globalizacja działalności gospodarczej i jej przestrzenne konsekwencje.
Problemy rynku pracy w Polsce i na świecie.
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Bezrobocie jako kwestia społeczna.
Czynniki i bariery rozwoju regionalnego.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.
Instrumenty przymusu administracyjnego.
Narzędzia marketingu mix wykorzystywane przez gminy.
Narzędzia promocji wykorzystywane przez gminy.
Podmioty i instytucje polskiej polityki regionalnej.
Podmioty polityki społecznej i ich zadania na różnych szczeblach administracji terytorialnej.
Podstawowe grupy instrumentów sterowania rozwojem terytorialnym. Charakterystyka wybranej
grupy.
Podstawowe założenia i cele długookresowej strategii rozwoju kraju. Polska 2030.
Podstawowe założenia i cele krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010-2020.
Podstawowe założenia i cele polityki transportowej Polski.
Pojęcie polityki ochrony środowiska.
Polityczne i gospodarcze znaczenie sektora MŚP.
Polityka edukacyjna – cele, zadania.
Polityka przemysłowa, cele rodzaje i instrumenty oddziaływań.
Polityka w zakresie gospodarki wodnej w Polsce.
Pozabudżetowe źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
Prawne formy działania administracji publicznej.
Przepisy antykorupcyjne dotyczące samorządów gmin.
Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego oraz program operacyjny Kapitał
Ludzki.
Rola trzeciego sektora w wykonywaniu zadań polityki społecznej.
Samorząd w państwie unitarnym i związkowym (podstawowe różnice).
Samorząd województwa (struktura, kompetencje).
Typy strategii lokalnych w budowaniu przewag konkurencyjnych.
Uprawnienia władcze członków wspólnoty samorządowej (mieszkańców).
Wybory do samorządów terytorialnych (większościowe, proporcjonalne, bezpośrednie, pośrednie).
Wykluczenie społeczne – źródła, metody przeciwdziałania .
Założenia polityki regionalnej Unii Europejskiej.
Źródła finansowania samorządów terytorialnych w Polsce.
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