
Klasa VIII  wiedza o społeczeństwie 
 

Temat: Problemy współczesnego świata. 

 

Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z treścią artykułu, w którym przedstawiono i omówiono wyniki 

ankiety „10 największych problemów współczesnego świata zdaniem millenialsów” 

(pojęcie millenialsi dotyczy osób urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku) 

https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/millenialsi-czego-sie-obawiaja-ankieta-

global-shapers/8p6zb3p. 
 

Następnie odpowiedz na następujące pytania i wykonaj polecenia: 
 

a) czy zgadzasz się z wynikami ankiety? 
 
b) jakie są przyczyny wymienionych problemów? 
 
c) spróbuj zaproponować rozwiązania tych problemów, 
 
d) z jakimi jeszcze problemami świat zmaga się współcześnie według Ciebie? 

 

Ćwiczenie 2. Zapoznaj się z zestawieniem problemów na świecie przygotowanym przez 

Europejską Fundację Praw Człowieka. Postaraj się wskazać jak najwięcej państw, których 

dotyczą wskazane poniżej poszczególne problemy, następnie wskaż te państwa na 

mapie świata. W razie potrzeby odszukaj poszukaj dodatkowych informacji w 

podręczniku lub internecie. 
 

I Konflikty zbrojne: 
 

1. Rodzaje konfliktów: 

 

a)Wewnątrzpaństwowe –sprzeczność interesów w jednym państwie b)Międzynarodowe 
– sprzeczność między państwami 
 

2. Przykłady konfliktów: 

 

a)Konfrontacja między bogatą Północą (Europa, Ameryka Północna i niektóre kraje Azji), a 

biednym Południem (Afryka, Ameryka Południowa i część Azji) b)Terroryzm 

c)Przestępczość zorganizowana 
 

II Problemy natury ekonomicznej i demograficznej: 

 

1.Bieda–nierówny dostęp do dóbr a)Miara absolutnej biedy –dochód nieprzekraczający 1 lub 2 

dolarów amerykańskich dziennie na głowę mieszkańca b)Na granicy biedy żyje ok. 2,6 mld 

ludności globu c)Głód –nierozerwalnie związany z biedą (2017r.) –według UNICEF 7,5 mln dzieci 

na świecie żyje w stanie ciężkiego, ostrego niedożywienia, praktycznie umiera z głodu 

https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/millenialsi-czego-sie-obawiaja-ankieta-global-shapers/8p6zb3p
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/millenialsi-czego-sie-obawiaja-ankieta-global-shapers/8p6zb3p
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/millenialsi-czego-sie-obawiaja-ankieta-global-shapers/8p6zb3p


 

2.Problemy demograficzne :a)Liczba ludności na świecie przekroczyła 7 miliardów (XVII 

wiek –ok. 480 mln, poł. XIX –miliard, poł. XX –2,5 mld) b)Problemy wyżywienia 

c)Współczesna społeczeństwa (kraje bogate) starzeją się (rodzi się zbyt mało dzieci) 
 

III Woda pitna: a)W wielu krajach świata brak dostępu do wody b)Przyczyny: •Zmiany 

klimatyczne•Katastrofy naturalne•Zanieczyszczanie środowiska•Konflikty zbrojne 

 

IV Zagrożenie środowiska naturalnego i choroby: a)Zmniejszanie się powierzchni lasów 

b)Gromadzenie ogromnej liczby odpadów c)Skażenie powietrza i wód d)Wymieranie gatunków 

e)Globalne ocieplenie –wzrost temperatury na Ziemi, powodujący topnienie lodowców i 

podnoszenie się poziomu wody w morzach i ocenach f)Choroby zakaźne –kraje słabo 

rozwinięte:•Gruźlica•Czerwonka•Cholera•Malaria g)Kraje rozwinięte –choroby 

cywilizacyjne:•AIDS•Nowotwory•Choroby układu krążenia•Choroby psychiczne h)pandemie 
 

Źródło: Europejska Fundacja Praw Człowieka 
 
 

 

Temat: Proces globalizacji. 

 

Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi procesu globalizacji oraz wykonaj ćwiczenia w 
nich zawarte: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CGxx42raumM 
 

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/DcRTcRal 

 

Polecenie 1. Opisz jakie skutki globalizacji odczuwasz w życiu codziennym. Podaj 
zarówno pozytywne jak i negatywne przykłady. 

 

Polecenie 2. Wynotuj, jakie przedmioty stanowiące wyposażenie twojego pokoju 
albo mieszkania są przykładami globalizacji. 

 

Polecenie 3. Jak sądzisz, czy na globalizację należy w jakiś sposób wpływać i starać się 
ją regulować, czy raczej trzeba się jej biernie poddać? Zbierz argumenty i przedstaw 
swoją opinię. 
 

Polecenie 4. Przyjrzyj się wybranemu przez siebie przedmiotowi i odpowiedz na 
zamieszczone niżej pytania: 
 

1. Gdzie został wyprodukowany wasz przedmiot?  
2. Skąd pochodzi firma, która go wyprodukowała (gdzie ma swoją siedzibę)? 

 
3. Czy siedziba firmy i miejsce wyprodukowania przedmiotu znajdują się w tym 

samym kraju? Dlaczego tak?/Dlaczego nie?  
4. Jakie korzyści mają obywatele kraju, w którym przedmiot został wyprodukowany?  
5. Jakie korzyści z wyprodukowania przedmiotu właśnie w tym kraju ma firma? 

https://www.youtube.com/watch?v=Nw8kRPu0i-o
https://www.youtube.com/watch?v=CGxx42raumM
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6. Jakie korzyści z wyprodukowania przedmiotu właśnie w tym kraju ma osoba, która 
go kupiła? 

 

 

Karta pracy „Instytucje międzynarodowe” 
 

Połącz nazwy instytucji międzynarodowych z właściwymi opisami:  
 

Unia Europejska 
 
 
 
 
 
 
 

 

Światowa Organizacja 
Handlu (WTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) 
 
 
 
 

 

Bank Światowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forex 

 

… skupia 34 wysoko rozwinięte i 
demokratyczne państwa. Jej celem jest 
wspieranie państw członkowskich w ich 
wzroście gospodarczym i podnoszeniu 
stopy życia obywateli. Organizacja ta 
wspiera także biedniejsze państwa. 
Polska jest jej członkiem. 
 
… udziela niskooprocentowanych 
pożyczek dla najbardziej potrzebujących 
krajów członkowskich w celu walki z 
ubóstwem i rozwoju ważnych dziedzin 
życia społecznego, jak edukacja czy 
służba zdrowia. Organizacja powstała w 
1944 roku w celu wsparcia odbudowy 
Europy po wojnie. Fundusze na udzielane 
kredyty pochodzą ze składek państw 
członkowskich.  
… ma za zadanie liberalizację handlu 
międzynarodowego i prowadzenie polityki 
inwestycyjnej, która wspiera rozwój 
handlu. Organizacja rozstrzyga także spory 
dotyczące wymiany handlowej. Polska 
była jednym z krajów założycielskich tej 
organizacji.  
… to największy rynek na świecie. 
Uczestniczą w nim największe banki, 
realizując między sobą transakcje 
walutowe poprzez duże światowe giełdy 

(Londyn, Nowy Jork, Tokio, Hongkong).  
Banki mogą realizować te transakcje 
telefonicznie lub przy użyciu sieci 
informatycznych. Rynek ten jest otwarty  
24h na dobę.  
…to gospodarczo- polityczny związek 
państw europejskich, który powstał w  
1993 roku jako efekt wieloletniej 
integracji tych państw. 



 


