
Zakres egzaminu wstępnego z geografii 
 

1. Geografia polityczna Europy 
2. Geografia fizyczna Europy 
3. Geografia gospodarcza Europy 

a. klimatologia 
b. hydrologia (limnologia) 

 
Przykładowe zadania obejmujące podany zakres materiału 

 
1. Przedstaw czynniki tworzące klimat. 
2. Scharakteryzuj znaczenie i działalność lodowców górskich i lądolodów. 
3. Przedstaw obszary występowania zjawisk sejsmicznych i wulkanicznych na świecie. 
4. Wymień strefy klimatyczne na kuli ziemskiej i scharakteryzuj dowolnie wybraną. 
5. Przedstaw budowę wnętrza ziemi. 
6. Przedstaw mechanizm ruchu płyt litosfery. Na wybranych przykładach omów skutki tego 

ruchu.... 
7. Porównaj siatkę geograficzną i kartograficzną. Uzasadnij konieczność konstruowania 

różnych siatek kartograficznych (odkształcenia). 
8. Omów skutki gwałtownej urbanizacji dla człowieka i jego środowiska naturalnego. 
9. Omów prądy morskie i ich wpływ na klimat. 
10. Wymień rodzaje upraw przemysłowych na świecie. Przedstaw rejonizację dowolnej 

uprawy. 
11. Omów rejonizację upraw dowolnej rośliny. 
12. Wymień i scharakteryzuj silnie uprzemysłowione rejony świata. 
13. Wymień główne uprawy zbożowe na świecie. Omów rejonizację i produkcję wybranej 

uprawy. 
14. Baza dla przemysłu energetycznego i rejony występowania wybranego surowca tej grupy 
15. Przyczyny współczesne i skutki migracji ludności na świecie 
16. Znaczenie rybołówstwa morskiego w gospodarce światowej. Główne rejony połowów. 
17. Problemy wyżywienia ludności świata. 
18. Porównaj intensywną i ekstensywną gospodarkę rolną. Podaj przykłady państw. 
19. Przyczyny, przebieg i skutki światowej eksplozji demograficznej. 
20. Rozmieszczenie ludności na ziemi. Wskaż najbardziej zaludnione krainy geograficzne i 

omów przyczyny takiego stanu. 
21. Najludniejsze państwa świata. Jakie czynniki zadecydowały o takim zaludnieniu. 
22. Zmiany zaistniałe w ostatnich latach na mapie politycznej Europy. Oceń ich znaczenie dla 

Polski. 
23. Współcześnie zachodzące w Europie procesy integracyjne. Miejsce i stanowisko Polski w 

strukturach europejskich. 
 



Zakres egzaminu wstępnego z historii 
 

1. Historia powszechna po 1815 roku 
2. Historia polski po 1815 roku 
3. Historia najnowsza 

 
Przykładowe zadania obejmujące podany zakres materiału 

 
1. Skąd się wziął istniejący dzisiaj podział na prawicę (konserwatyzm), lewicę i centrum 

(liberalizm)? 
2. Jakie są zasady konserwatyzmu (a jakie liberalizmu)? 
4. Jaka była ogólna przyczyna Wiosny Ludów?  
5. Zjednoczenie Niemiec. 
6. Odzyskanie niepodległości przez Polskę – przyczyny. 
7. Jakie były przyczyny wojny secesyjnej? 
8. Jakie były skutki wojny secesyjnej? 
9. Jakie były przyczyny I. wojny światowej? 
10. Jakie były skutki I. wojny światowej? 
11. Jakie były przyczyny II. wojny światowej? 
12. Jakie były skutki II. wojny światowej? 
14. Jaki charakter miała rewolucja lutowa w Rosji w 1917 roku, a jaki rewolucja 

październikowa? 
15. Jakie były postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec? 
16. Jakie były skutki konferencji poczdamskiej dla Niemiec? 
17. Jakie społeczne przemiany zachodziły w Europie w XIX wieku?  
18. Czym była Liga Narodów? 
19. Opisz powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
20. Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych we współczesnym świecie. 
21. Konflikty między państwami europejskimi w dwudziestoleciu międzywojennym. 


