Szanowni Państwo,
W celu właściwego przygotowania się do naszego spotkania egzaminacyjnego z przedmiotu „Geografia polityczna i gospodarcza” chciałbym
zapoznać Państwa z podstawowymi informacjami, które mogą okazać się pomocne do właściwego przygotowania się.
Podstawowe uwagi techniczne:
1. Egzamin pisemny odbędzie się w sali nr 112 w godz. 10:00-11:00, a część ustna w sali nr 16 w godz. 13:00-16:00.
Egzamin pisemny będzie składać się z 4 części, w ramach których zrealizowanych zostanie 75 zadań:
Liczba zadań

Liczba punktów możliwych do
uzyskania

Część testowa

50

50 pkt.
(każde pytanie: 1pkt.)

Cześć analityczna:
mapy

10

50 pkt.
(każde zadanie: max 5 pkt.)

Cześć analityczna:
koncepcje geopolityczne i geowyborcze

10

50 pkt.
(każde zadanie: max 5 pkt.)

Cześć analityczna:
problemy globalne współczesnego
świata

5

50 pkt
(każde zadanie: max 10 pkt.)

Uwagi
Test ABCD, jednokrotnego wyboru;
pytania sformułowane na podstawie
materiału z ćwiczeń do przedmiotu
„GPiG”
Praca z mapami: globalną i
regionalnymi; rozpoznanie mapy i
zaznaczenie nań najważniejszych
elementów
Praca z tekstem – przyporządkowanie
koncepcji do autorów; rozwinięcie i
adaptacja koncepcji geopolitycznej do
danego przypadku oraz gerrymandering
wyborczy
Praca z tekstem – analiza danych
statystycznych (połączenie elementów,
wskazanie ciągu przyczynowoskutkowego)
oraz:
próba konstrukcji poszerzonej
wypowiedzi pisemnych dot. rozwiązania
problemów globalnych

2. Uwagi techniczne do egzaminu pisemnego:
2.1. W trakcie egzaminu mogą Państwo korzystać z wszelkich własnych „pomocy” tzn. komputera, notatek etc.
2.2. W trakcie egzaminu NIE MOGĄ Państwo porozumiewać się z innymi osobami w jakiejkolwiek formie (pierwsze negatywne ostrzeżenie
skutkuje obniżeniem oceny z egzaminu o jeden stopień; drugie negatywne ostrzeżenie skutkuje oceną ndst z całego egzaminu);
2.3. Wypełniają Państwo kartę egzaminacyjną w sposób „bezbłędny” tzn. bez skreśleń; nie poprawiają Państwo udzielonych odpowiedzi.
3. Egzamin pisemny zaliczają Państwo na punkty. Aby móc przejść do części ustnej muszą Państwo zgromadzić przynajmniej 120pkt, przy
czym z każdej z czterech części egzaminu nie mniej niż 25pkt;
Przykład:
Jan Kowalski uzyskał 150pkt z egzaminu, ale osiągnął wynik z podziałem na części:
test: 40pkt; mapy: 50pkt; geopolityka: 20pkt.; problemy globalne: 40pkt.
Jan Kowalski nie spełnił kryterium punktów cząstkowych i z egzaminu otrzymuje ocenę ndst.
4. Egzamin ustny odbywa się w sali komputerowej nr 16;
5. Losują Państwo zadania, których realizacja będzie składała się z dwóch części: przygotowawczo-analitycznej i ewaluacyjnej.
5.1. oznacza to, że po wylosowaniu zadania mają Państwo kilka minut na jego rozwiązanie;
5.2. kiedy będą Państwo gotowi przystępujemy do omawiania zaproponowanego przez Państwa rozwiązania;
5.3. zadania będą miały charakter otwarty, więc szczególny nacisk położony zostanie na element analityczny.
5.4. skutek pozytywny lub negatywny odpowiedzi zaprezentowałem na diagramie na kolejnej stronie.
6. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości – zapraszam do kontaktu: grzegorz@haber.edu.pl

Powodzenia! :)

Zadania do części ustnej egzaminu zostały przygotowane na podstawie materiałów zamieszczonych w serwisach:
1. CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
2. Sustanaible Development Goals UNDP:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
3. Human Development Report UNDP:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2015-human-development-report/
4. Nawigator prof. Grzegorza Kołodki:
http://www.wedrujacyswiat.pl/
5. Baza danych Banku Światowego:
http://data.worldbank.org/
6. Baza danych OECD:
https://data.oecd.org/
7. Geografia internetu:
http://i1.wp.com/whyart.pl/wp-content/uploads/2014/02/map6.jpg
http://internet-map.net/
8. Kody geopolityczne: terroryzm i dyplomacja
https://www.nctc.gov/site/index.html
http://www.state.gov/r/pa/map/index.htm
9. Kody geopolityczne: nierówności społeczne i pomoc rozwojowa:
https://www.usaid.gov/
https://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,rozwojowa,1938.html

