
Geografia 

Dzień Dobry! 

Mam nadzieję, że podczas świąt nabraliście sił i energii do dalszej współpracy ze mną. 

Tematem naszej dzisiejszej lekcji będą procesy globalizacji. Słowo globalizacja jest w użyciu od kilkudziesięciu lat.  

Co zatem ono oznacza?  

Jakie są przejawy globalizacji w naszym życiu codziennym i w gospodarce? 

Obejrzyj krótki film ( ten pod koniec lekcji po ciekawostce) 

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/D19s9DLlb 

  

POZYTYWNE STRONY GLOBALIZACJI: 
- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, która prowadzi do udoskonalania produktów i obniżania ich cen, 
- rozwój nowoczesnych technologii np. w dziedzinie ochrony zdrowia, środowiska, 
- łatwość podróżowania, 
- zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy, 
- ograniczenie konfliktów zbrojnych, 
- możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych, 
- zwiększenie szans na rozwój biedniejszych regionów świata, 
- funkcjonowanie międzynarodowych firm i korporacji, (wielu członków naszych rodzin zatrudnionych jest                                     
w niemieckim koncernie Volkswagen), 
- możliwość udzielania pomocy w kryzysowych sytuacjach np. gdy w listopadzie 2013 roku w Filipiny uderzył 
szczególnie silny tajfun, pomoc międzynarodowa nadeszła już kilka dni później. Zaginionego w marcu 2014 roku 
samolotu malezyjskich linii lotniczych poszukiwali eksperci i ochotnicy z całego świata. Z kolei sukces akcji robienia 
swetrów dla ratowanych z ropy naftowej pingwinów był tak wielki, że organizator z Australii poprosił, by ich już nie 
przysyłać. 
 
NEGATYWNE STRONY GLOBALIZACJI: 
- zwiększenie się dysproporcji między płacami kadry zarządzającej a zwykłych pracowników, 
-zatracanie (zanikanie) tożsamości narodowej, kulturowej (np. zanikają tradycje, zwyczaje) 
- upadek małych przedsiębiorstw, 
- ujednolicenie stylu życia, 
- niszczenie środowiska ( wycinka lasów, nadmierne wydobywanie surowców mineralnych, nadmierne zużycie wody) 
 
I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii temat lekcji wraz z notatką 
TEMAT: Procesy globalizacji.                                                                                                                       20.04.2020 

Słowniczek pojęć: 

1. Globalizacja- procesy prowadzące do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek 
i kultur, czego efektem jest tworzenie się „jednego świata”, światowego społeczeństwa. 

2.  Makdonaldyzacja – proces polegający m.in. na tym, że te same produkty np. hamburgery można kupić na całym 

świecie. W kinach na całym świecie wyświetlane są te same filmy, a w sklepach muzycznych można kupić płyty 

wszystkich wykonawców. Upowszechnieniu na świecie ulegają te same zwyczaje jak walentynki czy Halloween. 

3. Uniformizacja życia -  ujednolicenie życia na wielu płaszczyznach: ludzie w różnych regionach świata podobnie się 

ubierają odżywiają, jeżdżą samochodami tych samych marek, robią zakupy w hipermarketach tych samych sieci.  

-4. Antyglobaliści – przeciwnicy wszelkich przejawów globalizacji. 

Co należy  zapamiętać z dzisiejszej lekcji? 

1. Znać nowe pojęcia ( zeszyt) 

2. Wymienić po dwa przykłady pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji ( przydatna tabelka w podręczniku na 

stronie 173 lub mój komentarz do lekcji) 

                                                                                                                                               Pozdrawiam! 

https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/D19s9DLlb

