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Kierunek GEOGRAFIA 

Specjalność: GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA 

 

GEOMORFOLOGIA 

1. Geomorfologia jako dyscyplina naukowo-badawcza (cele, przedmiot, metody). 

2. Procesy modelujące stoki. 

3. Rzeźba polodowcowa niżowa i górska – procesy, osady, formy, zmiany peryglacjalne. 

4. Procesy krasowe, eoliczne, litoralne i ich efekty rzeźbotwórcze. 

5. Rola rzeki w modelowaniu rzeźby. 

6. Związek rzeźby z litologią. 

7. Wpływ procesów wewnętrznych na rzeźbę. 

 

HYDROLOGIA I OCEANOGRAFIA 

1. Obieg wody na globie ziemskim. 

2. Obiekty hydrograficzne. 

3. Obieg wody w zlewni.  

4. Bilans wodny. 

5. Klasyfikacja ustrojów rzecznych.  

6. Dynamika oceanu. 

7. Bałtyk jako przykład morza śródlądowego. 

 

METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA 

1. Atmosfera i jej właściwości oraz rola w systemie klimatycznym 

2. Bilans promieniowania i cieplny Ziemi 

3. Atmosferyczne ogniwo obiegu wody w przyrodzie 

4. Cyrkulacja atmosfery w różnych skalach przestrzennych 

5. Układy baryczne, masy powietrzne, fronty atmosferyczne i ich wpływ na pogodę 

6. Związki między elementami klimatu 

7. Zróżnicowanie przestrzenne podstawowych elementów klimatu na kuli ziemskiej i ich uwarunkowania 

8. Cechy charakterystyczne i specyficzne klimatu Polski 

9. Przyczyny zmian klimatu 

10. Monitoring klimatu 

 

GLEBOZNAWSTWO I GEOGRAFIA GLEB 

1. Strefowość i astrefowość w rozmieszczeniu gleb świata. 

2. Czynniki determinujące i rozmieszczenie gleb na wybranym kontynencie. 

3. Przemiany związków organicznych gleb w układzie strefowym. 

4. Wpływ skały macierzystej na właściwości gleb. 

5. Gleba jako magazyn składników pokarmowych roślin. 

6. Zakwaszenie gleb. Geneza, rozkład przestrzenny, odkwaszanie. 

7. Migracja żelaza a właściwości gleb. 

8. Klasyfikacje użytkowe gleb. 

9. Najgorsze i najlepsze gleby Polski. 

10. Erozja i degradacja gleb. 

 

GEOEKOLOGIA 

1. Geokompleks, jego treść i granice. 

2. Zasady typologii krajobrazu i regionalizacji fizycznogeograficznej. 

3. Prawo strefowości krajobrazu. 

4. Strefy geoekologiczne świata. 

5. Zjawisko piętrowości krajobrazu. 

6. Przykłady zjawisk astrefowych w krajobrazie. 

7. Geokomponenty i relacje między nimi. 

 

GEOGRAFIA SPOŁECZNA 

1. Geografia społeczna: zakres, metody badawcze i miejsce wśród pokrewnych subdyscyplin. 

2. Orientacje badawcze we współczesnej geografii społecznej, w tym różnice między orientacją scjentystyczną 

(neopozytywistyczną) a orientacją postmodernistyczną. 

3. Geografia kultury:  zakres, metody badawcze; przykłady tematów badawczych. 

4. Behawioralne i humanistyczne podejście do badań poznawania i wartościowania przestrzeni. 

5. Interpretacje problemów ludnościowych współczesnego świata (rozmieszczenie, zmiany liczby ludności, 

struktura ludności, teoria przejścia demograficznego, narzędzia wykorzystywane w badaniach 

demograficznych). 



 2 

6. Kategorie rasy, klasy, etniczności i płci kulturowej w badaniach geografii społecznej. 

7. Geograficzne badania nad rozwojem społecznym (społeczne aspekty modernizacji i rozwoju zależnego; 

rozwój endogenny). 

8. Przekształcenia struktury społecznej w Polsce po 1989 roku i ich wymiar przestrzenny. 

9. Współczesne migracje Polaków (kierunki, wielkości przepływów, charakterystyka, tło i następstwa). 

 

GEOGRAFIA POLITYCZNA  

1. Geografia polityczna – definicja, funkcje, historia subdyscypliny ze szczególnym uwzględnieniem polskiej 

geografii politycznej. 

2. Państwo – definicja, geneza, klasyfikacje, znaczenie polityczne położenia geograficznego państwa. Granica – 

definicja, rodzaje, etapy ustalania granicy. Ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego. Terytoria niebędące 

państwami. Obszary morskie a suwerenność państw. Cieśniny międzynarodowe i międzynarodowe kanały 

morskie. Klasyfikacja rzek z punktu widzenia geografii politycznej. Obszary podbiegunowe. Niepaństwowi 

uczestnicy stosunków międzynarodowych i ich znaczenie. 

3. Zmiany na mapie politycznej świata ze względu na ich rodzaj. Kolonizacja i dekolonizacja. Świat 

komunistyczny – narodziny, rozwój terytorialny, upadek i jego konsekwencje. 

4. Geografia wyborcza - definicja, problemy badawcze, teoretyczne podstawy tworzenia okręgów wyborczych, 

przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków. 

5. Polskie wielkie narracje geopolityczne – Polska jako przedmurze, kraina przejściowa i pomostowa, doktryna 

ULB. Zmiany granic i środowiska międzynarodowego Polski X-XXI w. 

6. Polacy w świecie – wielkość diaspory, rozmieszczenie, podziały, przyczyny powstania/powstawania diaspory. 

Mniejszości narodowe, etniczne i regionalne w Polsce. 

7. Przestrzeń publiczna jako miejsce rywalizacji politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy 

(toponimy o charakterze politycznym, architektura a polityka, przestrzenna polityka historyczna i 

symboliczna). 

8. Najważniejsze konflikty i spory międzynarodowe w XXI w. 

 

GEOGRAFIA REGIONALNA 

1. . Geografia regionalna – ujęcie tradycyjne i nowoczesne (tzw. nowa geografia regionalna) 

2. Teoria regionalizacji, regionu, granic regionów, więzi w regionie. 

3. Region jako system znaczeń, interakcji społecznych i krążenia kapitału. 

4. Region geograficzny w różnych skalach przestrzennych. 

5. Gospodarowanie człowieka w obszarach o deficycie przestrzeni do życia. 

6. Osadnictwo w skrajnych warunkach środowiska przyrodniczego – rubieże osadnicze. 

7. Czynniki ograniczające gospodarczą działalność człowieka na wybranych przykładach. Adaptacja 

społeczności do warunków środowiska przyrodniczego 

8. Zmiany w czasie i przestrzeni wpływu sieci rzecznej na i działalność społeczno-gospodarczą i 

lokalizację osadnictwa. 
 

ROZWÓJ REGIONALNY I POLITYKA REGIONALNA 

1. Rozwój regionalny – ewolucja koncepcji w XX wieku. Czym jest obecnie?. Jakie są dominujące 

paradygmaty, czynniki a jakie cele rozwoju regionalnego? 

2. Tennessee Valley Authority (TVA) – kontekst zainicjowania i znaczenie tego projektu dla rozwoju południa 

Stanów Zjednoczonych oraz jego rola w powstaniu polityki regionalnej. 

3. Klasyczne teorie rozwoju regionalnego – podaj przykłady i je scharakteryzuj. 

4. Teoria biegunów wzrostu F. Perroux i jej zastosowanie w krajach rozwijających się w drugiej połowie XX w.  

5. Teoria rozwoju spolaryzowanego J. Friedmanna i J.R. Boudeville'a - konsekwencje dla rozwoju regionalnego. 

6. Koncepcja okręgu (dystryktu) przemysłowego typu Marshalla – jej źródła, ewolucja i współczesne wcielenia. 

7. Fordyzm i post-fordyzm – różnice w uwarunkowaniach rozwoju regionalnego. Przestrzenne konsekwencje 

post-fordyzmu i paradygmatu elastycznej specjalizacji. 

8. Problem "zależności od szlaku” a restrukturyzacja starych okręgów przemysłowych. 

9. Współczesne koncepcje rozwoju regionalnego – kontekst ich powstania, cechy, podobieństwa, założenia. 

Podaj przykłady tychże koncepcji i ich zastosowania w praktyce. 

10. Polityka regionalna UE - cele, narzędzia, efekty. Konwergencja a dywergencja - spójność a konkurencyjność. 

 

GEOGRAFIA EKONOMICZNA 

1. Rozwój gospodarczy w ujęciu czasowym i przestrzennym (etapy i czynniki rozwoju, koncepcja fal innowacji 

J. Schumpetera, mierniki poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, gospodarka oparta na wiedzy, bieguny 

technologii). 
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2. Rozwój gospodarczy a wzrost gospodarczy. Typy wzrostu gospodarczego. Tradycyjne i nowoczesne mierniki 

rozwoju gospodarczego. 

3. Zasoby siły roboczej (sposoby pomiaru, zmiany w strukturze zatrudnienia, elastyczne formy zatrudnienia) i 

problem bezrobocia (mierniki bezrobocia, rodzaje bezrobocia, przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia). 

Kapitał ludzki.  

4. Rolnictwo jako sektor gospodarki (rola rolnictwa w gospodarce, czynniki produkcji w rolnictwie i sposoby 

ich pomiaru, typy rolnictwa). 

5. Rola przemysłu w gospodarce (czynniki i etapy rozwoju przemysłu, formy koncentracji przestrzennej 

przemysłu, metody badania koncentracji przestrzennej – współczynnik lokalizacji Florence’a, iloraz 

lokalizacji). 

6. Usługi – ich rozwój, rodzaje i rola w gospodarce. 

7. Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. Teorie i modele lokalizacji działalności gospodarczej (m.in. 

teorie: von Thünena, Webera, Christallera, Yokeno). 

8. Funkcje państwa w gospodarce (polityka gospodarcza, rozwój infrastruktury technicznej, specjalne strefy 

ekonomiczne). 

9. Gospodarka a osadnictwo. Funkcje miast. Teoria bazy ekonomicznej. Teoria biegunów wzrostu. 

10. Regiony ekonomiczne i ich rodzaje. Nierówności regionalne (koncepcja centrum-peryferie, teoria systemów 

światów Wallersteina) 

11. Wpływ gospodarki na zmiany w środowisku przyrodniczym. Koncepcja rozwoju zrównoważonego. 

 

WSPÓŁCZESNE PROCESY URBANIZACJI 

1. Przemiany organizacji przestrzennej miast i ich otoczenia (od starożytności do czasów współczesnych). 

2. Wielowymiarowość pojęcia "urbanizacja". 

3. Fazy i rodzaje urbanizacji. 

4. Czynniki modelujące urbanizację (przyczyny urbanizacji). 

5. Przebieg procesu urbanizacji i potencjalne skutki tego procesu. 

6. Zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie. 

7. Zróżnicowanie procesów urbanizacji w Polsce. 

8. Proces metropolizacji oraz jego wpływ na otoczenie wielkich miast. 

9. Wpływ procesów urbanizacji na strukturę społeczno-przestrzenną miasta. 

 

GLOBALNE SIECI PRODUKCJI I WYMIANY 

1. Podstawowe funkcje państwa w gospodarce. 

2. Wpływ zmiany skali i zakresu działania korporacji ponadnarodowych na kształtowanie rynku pracy. 

3. WTO, regionalna integracja gospodarcza. 

4. Handel zagraniczny towarami przemysłowymi (kraje eksportujące, główne kierunki wymiany). 

5. Wymiana międzynarodowa usług (specyfika, wielkość, najwięksi eksporterzy). 

6. Znaczenie, zalety i wady transportu kontenerowego towarów. 

7. Korzyści i zagrożenia z zatrudniania podwykonawców w procesie produkcji. 

8. Łańcuchy dostaw kierowane przez producentów i kupującego. 

9. Cztery sposoby organizacji globalnej sieci produkcji według P. Dickena. 

10. Zasady i główne produkty w ramach Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). 

 

KARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

1. Klasyfikacja map i atlasów. 

2. Skale i podziałki - rodzaje, możliwości zastosowania. 

3. Kształt i wielkość Ziemi. 

4. Odwzorowania kartograficzne - rodzaje, zastosowanie. 

5. Metody i formy prezentacji kartograficznej. 

6. Sposoby przedstawiania rzeźby terenu. 

 

TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA 

1. Metody rejestracji danych teledetekcyjnych, w tym: fotogrametryczne podstawy teledetekcji i fotograficzne 

metody rejestracji danych teledetekcyjnych. 

2. Zasady widzenia stereoskopowego, pomiary na zdjęciach lotniczych. 

3. Metody interpretacji zdjęć lotniczych. 

4. Satelitarne systemy teledetekcji środowiska. 

5. Procedury przetwarzania danych rastrowych, w tym transformacje danych wielospektralnych, klasyfikacja 

danych rastrowych, weryfikacja przetwarzania danych. 

6. Analiza zmian na podstawie danych teledetekcyjnych. 
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GEOEKOLOGIA STOSOWANA 

1. Krajobraz w badaniach praktycznych. 

2. Potencjał środowiska przyrodniczego (krajobrazu). 

3. Świadczenia ekosystemowe. 

4. Przedstaw i krótko scharakteryzuj pola podstawowe stosowane w ocenach środowiska przyrodniczego  

w ujęciu praktycznym. 

5. Przedstaw etapy oceny środowiska w ujęciu praktycznym. 

 

GEOMORFOLOGIA STOSOWANA 

1. Geoindykatory – pojęcie i zastosowanie. 

2. Geozagrożenia – pojęcie, wykorzystanie badań geomorfologicznych w problemie. 

3. Wpływ prac regulacyjnych na procesy fluwialne. 

4. Wykorzystanie elementów geomorfologicznych w projektach renaturyzacji rzek. 

5. Metody badania i monitorowania osuwisk. 

6. Ocena erozji wodnej na stoku. 

7. Geomorfologiczne uwarunkowania potencjału budowlanego. 

8. Analiza elementów geomorfologicznych w GIS i ich aplikacyjność. 

9. Zmiany użytkowania terenu a rozwój procesów geomorfologicznych. 

10. Klasyfikacja gruntów a budowa geologiczna. 

 

HYDROLOGIA STOSOWANA 

1. Klasyfikacja powodzi wg UE. 

2. Strategie działania w ochronie przed powodzią. 

3. Strefy zagrożeń powodziowych. 

4. Miejskie powodzie opadowe. 

5. Etapy formowania suszy. 

6. Wskaźnikowa ocena suszy. 

7. Przepływ nienaruszalny i gwarantowany. 

8. Wpływ poboru wody na zasoby wód podziemnych. 

9. Mapy hydrograficzne Polski. 

 

KLIMATOLOGIA STOSOWANA 

1. Możliwości melioracji klimatu miasta. 

2. Cechy charakterystyczne klimatu miasta. 

3. Zróżnicowanie topoklimatyczne w terenie o urozmaiconej rzeźbie i możliwości jego wykorzystania w 

rolnictwie. 

4. Uwarunkowania klimatologiczne zasobów energetycznych wiatru w Polsce. 

5. Uwarunkowania klimatyczne zasobów energetycznych słońca w Polsce. 

6. Zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować zakłócenia w transporcie. 

7. Wpływ ekstremalnych warunków termicznych i wilgotnościowych na organizm ludzki. 

 

MONITORING I OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Organizacja i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce. 

2. Monitoring i ochrona śródlądowych wód powierzchniowych w Polsce. 

3. Monitoring i ochrona wód podziemnych w Polsce. 

4. Monitoring i ochrona wód przybrzeżnych i przejściowych w Polsce. 

5. Zarządzanie ochroną środowiska w Polsce – podstawy prawne, organizacja. 

6. Państwowy Monitoring Środowiska - cele, zadania, organizacja systemu, zakres pomiarów, współpraca 

międzynarodowa. 

7. Główne zagrożenia środowiska przyrodniczego Polski i ich wpływ na jakość poszczególnych komponentów 

środowiska. 

8. System ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce i UE. 

 

GLOBALNE ZMIANY ZIEMI 

1. Ewolucja środowiska geologicznego Ziemi - procesy krótko- i długotrwałe, mało i wielkoskalowe. 

2. Ewolucja geochemiczna krajobrazów Ziemi i Biosfery. 

3. Funkcjonowanie klimatu obecnie i w przeszłości. 

4. Globalne zmiany Oceanosfery, Hydrosfery, Kriosfery, i Biosfery - czynniki naturalne i antropogeniczne. 


