Myślenie
Obowiązkiem studenta jest myślenie. Skutki jego braku są dojmujące. Przykłady, pochodzące z prac egzaminacyjnych studentów formalnych dwóch szkół wyższych, branych mylnie
za uczelnie, przedstawiono poniżej. Zmieniono jedynie oryginalną interpunkcję i ortografię,
aby „światłe myśli” mogły być w ogóle zrozumiałe.
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Aluminium w postaci boksytów wzrosło w lotnictwie by samoloty były lżejsze to cyna, nykiel, ołów, rtęć.
Biomasa jest to wierzba spalana w specjalnych piecach.
Bogactwa krajów wiążą się z wyzyskiem dotyczącym ras pracujących.
Brak równowagi nie jest zbyt wysoki.
Cała Polska jest obszarem wiejskim.
Celem jest wyrównanie koncentracji do możliwie dużego rozproszenia.
Celem teorii było stworzenie regionalnego terenu stref rolnych.
Centralny Okręg Przemysłowy rozciąga się na teren Łodzi, Warszawy i wielu innych
mniejszych miast.
Ciągłość jest to region, który nie musi być ciągły.
Cykl czyli stadium początkowe.
Cykl demograficzny jest to wysoka stopa zgonów i wysoka stopa urodzeń.
Człowiek jest podmiotem gospodarczym, jest też przedmiotem gospodarczym.
Dąży się do konstruowania optymalnego partnera finansowego.
Definicja zaproponowana przez geografa, który przedstawił definicję przeciwieństwa
do ujęcia definicji.
Defloracja jako kwestia globalna.
Dialektyczne ujęcie regionalizacji zakłada utrwalenie podziału dialektów.
Dobrym przykładem podupadającego rdzenia jest okręg śląski, gdzie miał swoją największą światłość w latach siedemdziesiątych, natomiast na dzień dzisiejszy zaczyna
podupadać i się staje wręcz regionem nieciekawym gospodarczo i przemysłowo.
Do głównych elementów struktury przestrzennej gospodarki narodowej Polski można
zaliczyć politykę.
Do krajów Drugiego Świata zaliczamy Europę Północną, tzn. większą część Hiszpanii.
Drogi wodne są transportem najbardziej najtańszym.
Drzewem, które wykorzystuje się w przemyśle, jest kauczukowiec, gdyż jest on lekki i
można go wykorzystać do produkcji łodzi.
Działania gospodarcze i usługowe.
Ekonomiczna teoria zasobów była traktowana jako wszelkie zasoby naturalne.
Ekwador zbożowy w Szczecinie.
Energetyka jądrowa jest tanią przyszłością świata.
Epoką miedzi był brąz ze względu na dobre przewodnictwo elektryczności.
Funt – waluta brazylijska.
Globalizacja to przenoszenie stosunków na arenę.
Głównym ośrodkiem usługowym w Polsce jest transport. Kolejnym ośrodkiem usługowym Polski jest energetyka.
Gospodarka w sianie rateii.














































Hierarchia ośrodków ulgowych w Polsce.
Hutnictwo metali niezależnych pokrywa krajowe zapotrzebowanie.
Immanuel Kant podzielił nauki na uzoralogiczne oraz inerytoryczne.
Im więcej rozwinięty kraj, tym wyższy stopień rozwoju gospodarczego.
Istnieje obiektywnie i niezależnie od nas, czyli nazywamy go przyrodniczym.
Istota teorii to teorie o węższym znaczeniu.
Jednym z miast są Stany Zjednoczone.
Jednym z najpopularniejszych podziałów Polski na regiony rolnicze jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa.
Jeżeli w krajach tych występuje jakikolwiek przemysł, to jest to przede wszystkim
słabo rozwinięte rolnictwo.
Koncepcja kapitału jest wierzycielem całej reszty świata.
Konkurencja przestrzenna polega na przestrzeganiu linii demokracyjnych.
Kraje Azji Południowo-Wschodniej znajdujące się na kontynencie afrykańskim.
Kraje Drugiego Świata są to kraje, które powstały na przestrzeni lat.
Kraj ubożeje pod względem rozwoju społeczeństwa.
Kultura eksploatacyjna polskich lasów jest najlepsza.
Las jest to coś, co występowało, zanim człowiek zaczął uprawiać coś innego.
Las sprzyja pokrywie lodowej.
Lasy Polski stanowią 1/3 zasobów drzewa na świecie.
Liczba zgonów wynika z początków dziejów ludzkości.
Ludność oznacza ludzi jako masę bez cech. Ludność ma 3 cechy.
Ludzie twierdzili, że jest za dużo społeczeństwa.
Łomża jest obszarem.
Metale ziem radzieckich (trudnotopliwe).
Metalurgiczne metale uszlachetniają stal.
Miarami poziomu rozwoju gospodarczego jest klasyfikacja państw.
Miasto istnieje, bo obejmuje kogoś.
Miedź jest obecnie stosowana w prądownictwie.
Następstwem wzrostu temperatury jest topnienie koła podbiegunowego.
Niedożywienie jest to najedzenie się do syta.
Nie przywiązywano dużej wagi autostradom lecz wręcz przeciwnie.
Nihilizm jest to negowanie jakiegokolwiek wpływu środowiska przyrodniczego na
rozwój społeczno-ekonomiczny; według tego poglądu, przyroda nie miała wpływu na
decyzje Stalina.
Obserwujemy zjawisko eksplozji czyli zmniejszenie epidemii.
Odnawialne zasoby energetyczne nazywane są hydroenergetyką.
Okręgami przemysłowymi są: Główny Okręg Przemysłowy (GOP) znajdujący się na
Śląsku. Najważniejszymi miastami tego okręgu są Katowice i Bełchatów.
Od przyrody można dużo się dowiedzieć.
Osiągnęła okres uprawniający do emerytury do dnia poprzedzającego rozwiązanie stosunku i posiada okres.
Pojęcie można rozpatrywać pod kątem wielu aspektów.
Pojęcie regionu naturalnego jest związane z krajobrazem przemysłowym.
Polska jest krajem o różnym rozmieszczeniu geograficznym.
Polski rolnik to człowiek posiadający hodowle poszczególnej zwierzyny.
Po roku 55 pojawiły się okresowe starcia granic Polski, w związku z tym pojawiło się
zjawisko fali eksportacji.
Porty morskie mają znaczenie podróżnicze.
Potrzeby mieszkaniowe mają się do potrzeb warunkowych.











































Pracownice znajdujące się w okresie.
Przemysł to rybołówstwo.
Przyrost naturalny jest niewielki, występuje duża śmiertelność, wysoka struktura urodzeń, np. brak prezerwatyw.
Region jest terenem gospodarczym.
Regiony sztuczne są to regiony, do których człowiek przyłożył rękę.
Rolnictwo jest ważnym sektorem gospodarki polskiej. Dzięki niemu istnieje wiele
sektorów przemysłowych.
Ropa naftowa plasowała się na podium w czołówce pierwszych miejsc.
Rozmieszczenie lasów na świecie są to dwa różne rozmieszczenia.
Rozmieszczenie ludności jest równomierne, znaczna część mieszkańców skupia się
bowiem na stosunkowo niewielkiej powierzchni.
Rudy miedzi, cynki i ołowiu, z których po przetopieniu możemy uzyskać materiał budowlany.
Są to państwa, na czele których podstawowym utrzymaniem jest turystyka; kraje taniej bandery, gdzie łatwo można zarejestrować swoje statki w innych bankach.
Służą jako pokarm w gospodarstwach, które posiadają zwierzęta rolne.
Spadła stopa zgonów, stopa urodzeń pozostaje na swoim miejscu.
Stabilizacja polityczna polega na drastycznym łamaniu praw człowieka.
Stale szlachetne charakteryzują się tym, że są odporne na różne rzeczy.
Stopa urodzeń wynika z tego, iż organizmy po to, aby nie wyginąć, muszą się jak najwięcej rozmnażać.
Strefowość można podzielić na dwie grupy układów. Pierwszą grupą jest strefowość.
Surowce cechują się dużą złożonością procesów technologicznych.
Surowce nie będą zasobami naturalnymi, gdyż są to surowce wtórne.
Surowce to substancje nieprzetworzone, będące przedmiotem obszarów w procesie
technologiczno-energetycznej.
Szejkanaty są jednym z krajów świata.
Środkowe drogi są to drogi terytorialne.
Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, jeżeli osiągnęła wiek co najmniej
58 lat kobieta i posiada okres.
Świadomość regresu w odniesieniu do członków.
Teoria jest to przypuszczenie.
Teren zamieszkały i wykorzystywany ekonomicznio-gospodarczo przez człowieka.
To, co odkłada się, to rezerwa wzrostu znaczenia.
Trzeci Świat to peryferie gospodarki komunalistycznej.
Ustrój wodny polskich rzek jest okresowo zlodowaciały.
Wahania niżów i wyżów demograficznych powodują zniekształcenie trójkąta płci.
W dziewiętnastowiecznej Polsce linie kolejowe były często rozbierane i kradzione
przez Austrię.
Werbalny historyzm czyli usta klasyków.
Węgiel wydobywa się jedynie na potrzeby kraju, ponieważ jest to nieopłacalne.
Wiele rządów krajów na wysokim poziomie interesuje się sytuacją państw.
Wielka Brytania i Francja – ich zasoby wiążą się z przyszłością kolonijną.
Wieloaspektowość pojęcia regionu fizjologicznie dotyczy onkologii i epistemologii.
W krajach wysoko rozwiniętych nie opłaca się handel wydobywczy.
Woda w sensie rzek i oceanów spełnia najwyższe potrzeby ludzkie.
Wody zajmują ¾ powierzchni Ziemi, lecz do picia nadaje się tylko jej słodki procent.
W ostatnich latach pojawiło się zjawisko piramidy wieku płci.
W Polsce są wciąż spadające datki państwa na edukację.























W roli poszczególnych krajów w transporcie morskim światowym posiadana jest
przez nie flota polska.
Wszystkie morza i oceany są ze sobą powiązane, tworząc wszech planety.
W tym temacie rdzeń jest zawsze rdzeniem w stosunku do peryferii, nie odwrotnie.
Wyróżniamy regiony filozoficzne i hierarchiczne.
Występują potrzeby produkcyjne, które są potrzebne do tego, by człowiek miał łatwiej
w życiu.
Wzrost demograficzny migracji pojawia się wtedy, gdy w danym państwie jest stan
wojenny.
Wzrost gospodarczy można delikatnie poszufladkować.
Zachęta pozostawania ludzi intelektualnych w Polsce nazywało się drenażem mózgów.
Zapotrzebowanie na żelazo stosunkowo spadło z dwóch powodów.
Zasada pryzmatu produkcji, która mówiła.
Zasada: unikać niezbyt wielkiego ryzyka.
Zasięg wyznaczony przez maksymalizację, jaką mają pokonać konsumenci.
Zasobami gospodarki są powiązania przestrzenne między organizacjami przestrzennymi.
Zasoby mórz i oceanów są zasobami wody pitnej.
Zmniejsza się zapotrzebowanie na przedmioty metalowe w przedmiotach.
Zużywanie wody to przywilej konieczności.
Z wielu krajów ludność intelektualna wyjeżdżała.
Z wody Nilu korzystają Etiopia, Namibia i Bostwana.
Żeby obszary mogły się wymieniać, to musi być wymiana różnych elementów.
Żywność jest jednym z dóbr, które zaspokajają jedną z elementarnych potrzeb człowieka, która stanowi podstawę pożycia.
Życie wodne ma zapotrzebowanie na różne cele.
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Administracja jest to hierarchia.
Akt ten miał gwarantować bezpieczeństwo monarchistyczne.
Australia wywodzi się z dwóch początków kolonii radzieckich.
Bezpieczeństwo wywodziło się z atrakcyjności.
Biały człowiek stracił swoją moc tragiczną.
Centrum państwa oddziałowuje, zawsze jednak dochodzi do wzajemnego oddziałowywania w obu kierunkach.
Chociaż kresy w ogóle nie istnieją, to można do nich zaliczyć różne obszary.
Cykle czyli obserwacja cykliczności.
Cykle Kondratieffa opierają się na obserwacjach cyklistycznego rozwoju gospodarki.
Czasoprzestrzeń są to dwa nurty.
Dekolonizacja jest to oddanie władzy w ręce kolonii.
Do Wspólnoty Niepodległych Państw zaliczano kraje zachodniej Europy.
Efektywne terytorium to takie, które pomaga swoim obywatelom w spełnianiu się na
arenie życia rodzinnego.
Efektywne terytorium to takie, na którym istnieje rozwinięty przemysł.
Enklawą jest terytorium państwa znajdujące się na obczyźnie.
Europa jest kolebką wszystkich kultur.














































Europa Południowa obejmuje obszar o specyficznej strukturze peryferyjnej gospodarki żelaznej.
Europa uważana jest za kolebkę chrześcijaństwa.
Europa Wschodnia miała problemy pod kontem.
Europa w świetle innych kontynentów jest kontynentem dobrze prosperującym.
Europejczycy są narodem.
Europę Zachodnią wyznaczali królowie niemieccy.
Ewangeliści sprzeciwiali się ich ograniczania przez katolików.
Flustracja społeczna, głód i konflikty natury społecznej przyczyniają się do biedoty.
Formacja feudalna konstytuowała się między feudałami a chłopami.
Funkcje odbywają się między regionami a czasoprzestrzenią.
Genetyka języków jest bardzo obszerna, ale ukazuje nam, jak dane języki zostały
stworzone na przestrzeni wieków.
Geopolityka czyli to, jakie państwa jak są ustosunkowane do naszego państwa.
Główna zasada kodeksu geopolitycznego to rewolizacja mocarstw o zerową stawkę.
Główne założenia porządku westfalskiego zakładały, że nie można być sędzią we własnej sprawie.
Gospodarczo i ekonomicznie.
Gospodarstwa domowe są ze sobą ściśle spokrewnione.
Granica łącząca jest niewątpliwie granicą dzielącą.
Granice mają najlepsze podłoże do rozwoju.
Granice najczęściej są ze względu na politykę.
Granice wyznaczone na zasadzie samostanowienia czyli ustalone przez mocarstwa.
Grupa polityczna czyli społeczeństwo.
Informacje docierają do każdego za pomocą informacji.
Integracja czyli nienaruszalność granic.
Integracja terytorialna to utrzymanie granic.
Istniała zbieżność między zbieżnością języka a narodowością.
Istotą kresów jest pośredniczość.
Istotnym elementem zimnej wojny było powstanie zielonej kurtyny.
Jednym z najważniejszych argumentów przystąpienia Polski do UE była ucieczka wyzwoleńcza od jej dwóch sąsiadów.
Język łaciński zastępowano (w XVII w.) francuskim w środkach przekazu.
Język ojczysty czyli język, którym posługują się ludzie danego państwa.
Język potoczny to język ludzi będących w społeczeństwie.
Język to nic innego jak jakieś publiczne rozporządzenia, dyrektywy.
Każde państwo posiada swoje geny.
Każdy z obywateli ma prawo startowania na jakieś miejsce państwowe.
Klasą główną są robotnicy feudalni.
Klasują się tzw. simperyferie.
Kodeks po kolei rozwijał się w 4 myślach.
Kolonie leżały za morzami, z istotnym jednak majątkiem w Rosji.
Kolonie leżą za morzami, np. Irlandia, Hiszpania.
Kolonie są, a zaraz ich nie ma.
Kolonizacją i odkrywaniem nowych lądów zajęta była (w XVI w.) Europa Zachodnia,
wschodnia natomiast uwikłana była w konflikty oraz system komunistyczny.
Konstytucja okrojona – nadana przez monarchę.
Kraj będzie musiał zająć się przeniesieniem najwyższych aparatów państwowych.
Kraje rozwijające się swój rozwój gospodarczy zawdzięczają napływowi kapitału
z własnej i taniej siły roboczej.














































Kraje słabsze, próbujące poprawić swoją prężność.
Kraj jest rozmyty.
Kres jest terenem.
Kresami Polski były obszary leżące bliżej wschodu; obszary zamieszkiwała ludność
radziecka.
Kresy mają charakter ofensywny pod względem kulturowościowym.
Kresy to część państwa położona poza obszarami jakiegoś państwa.
Kresy to jakby podział jednych części terytoriów od drugich.
Kresy to obszar między państwami, położony w granicach jednego z nich.
Kresy to państwo kolonialne.
Królowie niemieccy byli wybierani ze względu na brak rdzenia.
Kultura grecka w całej Europie wprowadziła łacinę.
Kultura należy do różnych państw.
Liczba państw jest powiązana z państwowością.
Ludzkość cierpi dlatego, że ma tam miejsce analfabetyzm.
Łatwa dostępność ziem polskich wynikała z faktu, że było ono nieruchomym szlakiem.
Mentalność kresowa to zaakceptowanie klasy panującej jako małej ojczyzny.
Miernikiem rozwoju jest świadomość intelektualna obywateli, bo to oni budują poprzeczki dla rywalizacji.
Miernikiem rozwoju może być ilość autostrad na wsi.
Mierniki rozwoju są to wskaźniki w postaci liczb, analiz, wykresów.
Mierniki są to czynniki.
Mniejszościami narodowymi nazywamy ludzi, którzy zamieszkują państwo.
Mniejszości narodowe to grupy związane z mieszkańcami państwa, które zamieszkują
pod względem kulturowym.
Mniejszości narodowe to liczba.
Mniejszość narodowa to obszar danego społeczeństwa.
Mniejszość narodowa to zbiór danego państwa lub terytorium.
Mocarstwa walczyły o panowanie na koloniach.
Możemy wyróżnić stolicę podzielną.
Można wyróżnić dwa głębsze nurty, które były wyróżniane przez filozofów, a mianowicie nurty wojny i groźby.
Mówiąc kontynent, myślimy o państwie.
Nacjonalizm zmusza dzieci do zachowania jakiegoś odstępu od rodziców.
Najpierw powstały granice, a dopiero później pojawił się obszar.
Największym okrucieństwem, jakiego dopuściły się Niemcy, był najazd bez ostrzeżenia.
Naród bez własnego języka nie istnieje.
Naród geologiczny był oparty na więzach krwi i kości.
Naród może być zlepkiem ludzi.
Naród polski zawsze dbał o swoje tereny.
Naród posiada wspólną ojczyznę, która nie jest jednak pojęciem geologicznym.
Naród przynależy do siebie nawzajem.
Naród to bardzo duży zasięg do określenia.
Naród to ludność zamieszkująca określony obszar.
Naród to ludzie powiązani ze sobą.
Naród wywodzi się z więzów.
Na świecie istnieją państwa pod względem obronności.
Natura polityczna czyli rząd państwa.












































Nazwy mają francuskie znaczenie.
Niektórzy ludzie żyją ponad normy życia.
Niektórzy mówią o takim interesie jak rola.
Nie ma polityki w sferze polityki.
Niemcy współpracowały z Polską podczas podbojów chrześcijan podczas II wojny
światowej.
Niemcy zmusiła do okupacji rewolucja.
Nie udało się Polski zniemczyć ani rosjanizować.
Niewydolność była potęgą.
Nie zawsze terytorium i liczba ludności jest dobra dla znaczenia państwa, np. w przypadku Związku Radzieckiego, który się rozpadł w przeciągu.
Objęcie władzy królewskiej wiązało się z rytuałem koronacyjnym, obejmującym namaszczenie go świętymi olejami przez wysokiego, dostojnego kościelnego.
Obszar był bardzo dobrze rozwinięty pod kontem.
Obszar jest terminem najstarszym znaczeniowo, natomiast mały.
Odbył się pokój, który zapoczątkował porządek.
Odkrycia rosyjskie wynikały z pojawienia się pustki geostrategicznej po upadku złej
ordy.
Organizm czyli organizm.
Orient był jakby narzucony z góry.
Otoczenie co otaczało granice.
Państwa bez rdzenia zalążkowego to te, które nie obracają się wokół.
Państwa Europy Południowej to … Francja, Austria, Węgry, Romunia, Słowacja, Grecja oraz część Niemiec.
Państwa, które możemy nazywać kontynentami.
Państwa wielkie, które są potęgami światowymi, posiadają dużo zasobów mineralnych.
Państwa zamiast wina preferują piwo.
Państwa, z których wydrążyło się 7 różnorodnie zaprzyjaźnionych państw.
Państwo charakteryzuje się tym, iż panuje w nim instrumenty klasowe.
Państwo dobrobytu to stosunek między władcą a poddanym.
Państwo może posiadać różne istoty.
Państwo niepraworządne z punktu widzenia praworządności.
Państwo podzielone jest na tzw. trójpodział władzy czyli na podział.
Państwo posiada w swoim ustroju enklawę i eksklawę.
Państwo terytorialne datuje się od 1948 r., tj. od pokoju westfalskiego.
Państwo to grupa ludzi.
Państwo to korporacja działającego handlu ludu.
Państwo to obszar, gdzie mieszka pewna liczba ludności, którzy są powiązani ze sobą.
Państwo to organ.
Państwowość charakteryzuje się brakiem niepodległości.
Parlamentarna wojna rewolucyjna.
Periodyzacja to cykliczność.
Peryferie są to państwa.
Pierwsza „międzynarodówka” miała miejsce podczas metengu na łamach rezolucji dla
uczczenia solidarności.
Pierwsza Rzeczpospolita była prawdziwą, praktyczną i faktyczną, ponieważ pochodzi
z wyboru.
Pierwszą polską stolicą była Gdynia.
Początki tradycji narodowej Hiszpanii wiążą się z rozpoczętą w Austrii rekonkwistą.










































Podczas I i II wojny światowej walka toczyła się głównie między Stanami Zjednoczonymi i Rosją (Związkiem Radzieckim).
Pod pojęciem granicy rozumiemy jakiś teren zaznaczony na mapie.
Podstawą ekonomiczną była ideologia liberalistyczna.
Podstawowym interesem narodowym jest niestety długotrwałe działanie na rzecz rozwoju gospodarczego.
Pod wpływem nacjonalizmu nastąpiła hegemonizacja kulturowa.
Podział Europy rozpoczął się po spuszczeniu żelaznej kurtyny.
Poglądem jest nauka o położeniu kraju w rzeczywistości.
Pokój westfalski przyczynił się do rozbioru Holandii.
Polska chce pozyskać sobie sojusznictwo ze strony Niemiec.
Polska i Litwa nie mogą być [kresami] dla Szwecji, Węgier, Danii i Norwegii.
Polska musiała podpisać traktat, że zawdzięcza swoje istnienie Orszakowi Sprzymierzonych Państw.
Polska przy pomocy szlachty eksportowała zboże.
Polska w przeciągu 3 lat zmieniła swoich sąsiadów z 3 dobrze zaprzyjaźnionych do 7
mniej zaprzyjaźnionych: Francji, Niemiec, W. Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy,
Holandii.
Polsko-niemiecka rywalizacja między cywilizacjami.
Położenie Polski po II wojnie światowej bardzo zachwiało bytem narodu.
Ponieważ głowa państwa często przemieszczała się, niełatwe było zaatakowanie władzy.
Poprzez bezpieczeństwo rozumiem, gdy żaden adresat nie jest w stanie dotrzeć i podbić terytorium państwa.
Powinniśmy pamiętać o mordach Polaków.
Powrót USA do iluzacjonizmu.
Półwysep Apeniński to linia wzdłuż Alp oraz wzdłuż Wenecji i Hiszpanii.
Prawo to zostało wprowadzone dokładnie.
Prezydent jest najwyższą głową w państwie.
Procesy narodotwórcze kształtowały się od początku ludzkości.
Procesy nowotwórcze zapoczątkowała Rewolucja Francuska.
Protektoraty były zarządzane przez ministerstwa zagraniczne.
Prularizm.
Prusy Książęce ukształtowały się w okresie zaborów.
Przedmurze oznacza obszar, który jest poświęcony, by uchronić wartości znajdujące
się na zapleczu.
Przekonanie o próżności cywilizacyjnej.
Przekształcenie Polski w XIX w. było dalekie.
Przemiany przestrzeni terytorialno-politycznej obejmują przemiany przestrzeni politycznej.
Przestało istnieć cesarstwo państwa.
Przestrzeń jest niewymiarowa.
Przestrzeń jest określana mianem czasoprzestrzeni.
Przestrzeń zajmuje się zmianami, jakie zachodzą podczas jakiegoś czasu na określonej
przestrzeni.
Przez bazę ekonomiczną należy rozumieć osoby.
Przyczyną zmiany stolicy jest chęć bycia w centrum miasta.
Przykład granicy bośniacko-serbskiej pokazuje, że naturalna bariera przestrzenna, jaką
jest Wisła, nie jest granicą polityczną.
Przykładem dialektu może być Śląsk.














































Przywiązywali oni dużą wagę korzeni do ojczyzny.
Przywództwo brytyjskich władz nad morzami.
Racja stanu to utrzymywanie stosunków z Rosją Radziecką.
Rasa tych samych ludzi.
Rdzeń ekonomiczno-gospodarczy.
Reprezentanci ludu uznali agentów za kryminalistów.
Republika – system, który najprawdopodobniej był powiązany z ZSRR.
Rola francuszczyzny jako proliferacji tytułów królewskich.
Rola języka francuskiego jako języka ludności intelektualnej.
Rolę stolicy pełni miasto, które jest dobrze rozwinięte, przemysłowo, gospodarczo,
ekonomicznie.
Rosja dążyła do zjednoczenia Słowian i Ameryki w ramach Imperium.
Rosja przyłączyła do siebie Słowenię, Armenię i Bałkany.
Rozważania na temat geopolityki były spowodowane wszechobecnym uznaniem
Niemiec.
Rozwinął on ortologiczną formę państwa.
Różnica dotyczy stopnia jednoznaczności desygentów.
Różnica między dwoma pojęciami dotyczy stopnia jednoznaczności ich dygresantów.
Rubież to podział filozoficznych powierzchni ziemi.
Rywalizacja mocarstw jako grup o sumie zerowej.
Rywalizacja mocarstw o zerową stawkę.
Satysfakcja wiąże się z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku wobec podbitych.
Scentralizowane państwo elastyczne.
Sejm zbierał się w różnych miastach, co spowodowało scentralizowany system polityczny.
Siła militarna może się pojawić w formie ustnej (dyplomacja kanonierek).
Skończył się dwubiegunowy okres.
Skutkiem izolacji były ludy koczownicze.
Słowo stolica pochodzi od łacińskiego wyrazu stolec.
Społeczeństwo feudalne niekoniecznie było społeczeństwem feudalnym.
Spory terytorialne mogły dotyczyć spraw terytorialnych.
Stolica była obszarem.
Stolica jest miastem stołecznym.
Stolica jest największą stolicą.
Stolica ma obowiązek dzielić podziałem przeznaczonym na sprawy, które uchwala zarząd na sesjach. [Odpowiedź na pytanie o funkcje stolicy].
Stolica położona na wybrzeżu tworzy przytułek penetracji zamorskiej.
Stolice z jednych miejsc przenoszono pod różnymi względami.
Stopień rozwinięcia się państwa.
Stosunek części szlachty i magnacji do kozaków.
Suwerenność kraju to niezależność państwa.
Suwerenność jest to czynnik, który wpływa na to, że państwo zachowuje swój własny
charakter.
Suwerennością możemy nazwać niezależność władzy państwowej od wszelkiej innej
władzy, np. policyjnej.
System faszystowski opiera się na komunistycznych działaniach policji.
System gospodarczy jest na bardzo niskim poziomie.
Systemy państwowe mówią.
Szwajcar mówi po szwajcarsku.
Termin państwo określa zawsze dygresant, który jest bardziej precyzyjny.













































Terytorium jest to terytorium danego państwa.
Terytorium to część ziemi zamieszkała przez ludność.
Terytorium to jakby podwórko, na którym toczy się życie całego państwa.
Tetymologia.
Totalitaryzm – ingerowanie w każdy zakamarek życia obywateli.
Totalitaryzm to rządy sprawowane przy pomocy policji bojówkowej.
Trudność utrzymania wzięła się z tego, że była pustkowiem.
Układ ten bazował na wspólnej wspólnocie łączącej dwa ekumeny.
Umowną granicę między Europą a Azją prowadzi się wzdłuż morza marmuru i egipskiego wybrzeża Azji Mniejszej.
Unia Europejska zrzesza liczbę państw, które są odrębne w stosunku do USA czy Rosji.
Uważał państwo jako naukę o organizmie.
W Afryce biali ludzie są rdzeniem.
W despotyzmie na czele państwa stoi prezydent.
W Europie najważniejsze są wartości takie jak kolektywizacja kultury.
Wielka Brytania poniosła większe straty niż Niemcy w wyniku uzależniania się Wielkiej Brytanii.
W języku romańskim, gdzie urzędowali przedstawiciele władz.
Władza jest sprawowana przez jednego przedstawiciela, który nie przebiera w środkach, aby sprawnie zarządzać państwem.
Władza monarsza kąplikowała stosunki między chierarchią tytułową a chierarchią
władztwa.
Władza nadana przez władzę pochodziła z uzurpacji.
Władza polityczna potrzebna jest po to, by nawiązywać nowe znajomości.
Władzę sprawuje wola większości obywateli.
Wnętrze Australii (Senegal).
Wokół rdzenia krążą inne państwa, zwane organicznymi.
W Polsce do XX w. używano kaszubskiego jako języka narodowego.
W racji stanu występują honor i szacunek.
W republice sposób wyboru władzy jest wolny i luźny.
W Rosji prawo narodów do samostanowienia było poruszane przez mieszowników.
Współczesne państwo to państwo.
W starożytności podział pracy został spowodowany przez kryzys feudalny.
W systemie republiki władza jest kadencjonowana.
Wszystko dzieje się na terenie terytorium.
W teokracji władza pochodzi z religijności.
W wymiarze fizycznym do Europy Północnej należy wyspa Kola.
Wydarzenia odciskają znamię.
Wyróżnia się państwa typu genetycznego.
Wystąpienie Lutra zapoczątkowało anglosaskie wyznanie wiary.
Występuje stopień dodatni migracji.
Za antywersalski nowy ład uznaje się Rosję Radziecką i jej dążenia do teorii Lenina
jako najsłabszego ogniwa.
Zadaniem miejsca jest rentowość gospodarki.
Zadaniem władzy ekonomicznej jest sprawowanie rządów nad przemysłem.
Zagłębie pracy, jakie stworzono na Śląsku.
Za początek istnienia współczesnego świata uważa się teorię, która się opiera na założeniach.
Zawarcie paktu akomunistycznego, 1936.






Zinstytucjonalizowanym organem ograniczającym suwerenność jest kolonia.
Zlepieniem różnych mniejszości etnicznych jest Holandia dzisiejsza.
Zmieniło się myślenie mentalne ludzi.
Zmienione zostało rozłożenie sąsiadujących z Polską państw.

