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GEOGRAFIA – kl. I b 

 

22.04.2020 

 

Temat: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI - DZIAŁ: „GLOBALNA GOSPODARKA” 

 

 Uzupełnij poniższe zadania i odeślij na e-mail nauczyciela: kabi7@op.pl do dnia 

29.04.2020 

 

 

1. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca podane niżej przykłady 

czynników lokalizacji zakładów przemysłu high – tech oraz nazwy państw, w których buduje 

się zakłady bazujące na nich. 

 

Czynniki lokalizacji:                                                                           Nazwy państw: 

a) tania siła robocza                                                                            A) USA 

b) walory krajobrazowe i środowiskowe                                            B) Francja 

c) sąsiedztwo wyższych uczelni                                                         C) Chiny 

d) bliskość bazy surowcowej                                                              D) Korea Południowa  

e) istnienie specjalnych stref ekonomicznych                                     E)  Wielka Brytania 

 

Branża Czynniki lokalizacji Nazwa państw 

1. Zakłady skupione w 

technopoliach, zajmujące się 

m.in. przemysłem precyzyjnym 

  

2. Zakłady montujące 

elektronikę użytkową, które nie 

biorą udziału w jej 

projektowaniu 

  

(0 – 10 pkt) 

2. Obok poniższych zdań wpisz literę P (prawda) lub F (fałsz): 

a) Od lat 50. XX w. wielkość międzynarodowego ruchu turystycznego gwałtownie maleje - ........ 

b) Ponad 50% wszystkich przyjazdów turystycznych przypada na kraje europejskie - ........ 

c) Krajami najchętniej odwiedzanymi przez turystów są: Francja, USA, Hiszpania, Chiny i Wlochy 

- ........ 

d) Ameryka Północna jest regionem częściej odwiedzanym przez turystów niż Azja - ......... 

(0 – 4 pkt) 

3. Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w wyznaczonych miejscach jedno z określeń podanych 

pod tekstem: 

Trwający od ponad trzech stuleci proces .................................. dzieli się na .........................  etapy, 

nazywane rewolucjami przemysłowymi. Początek każdej z nich wyznaczają kluczowe wydarzenia 

dla rozwoju przemysłu. Jednym z najważniejszych wynalazków pierwszej rewolucji przemysłowej 

było skonstruowanie w 1763 r. przez Jamesa Watta ................................... Symbolem drugiej 

rewolucji stała się m.in. ................................ – wynalazek Thomasa Edisona. Kolejnym przełomem 

w rozwoju przemysłu był rok 1958, w którym Jack Kilby skonstruował model .............................    

mailto:kabi7@op.pl


Z kolei symbolem ostatniej rewolucji przemysłowej, nazywanej też rewolucją informacyjną, należą 

przede wszystkim ............................ oraz telefonia komórkowa. 

układu scalonego industrializacji; żarówka; restrukturyzacji; trzy; telewizja cztery; silnika 

spalinowego; maszyna parowa;  ;  silnika wysokoprężnego; Internet;  maszyny parowej; 

(0 – 6 pkt) 

Na mapie literami A - F oznaczono lokalizację wybranych ośrodków przemysłu 

metalurgicznego w Polsce (materiał do zadania 4 – 6) 

 
4. Wpisz o odpowiednie komórki tabeli litery z mapy odpowiadające nazwom miejscowości. 

Nazwa miejscowości Litera na mapie 

Częstochowa  

Dąbrowa Górnicza  

Głogów  

 

Nazwa miejscowości Litera na mapie 

Konin  

Legnica  

Szczecin  

(0 – 6 pkt) 

5. Wypisz nazwy dwóch miejscowości, w których zlokalizowane są huty miedzi: 

 1) ................................... 

 2) ................................... 

(0 – 2 pkt) 

6. Podkreśl te spośród wymienionych czynników lokalizacji przemysłu, które mają decydujące 

znaczenie dla przemysłu metalurgicznego: 

rynek zbytu; baza energetyczna, jakość środowiska przyrodniczego, warunki klimatyczne, zaplecze 

naukowo – badawcze, baza surowcowa, siła robocza, dostęp do wody 

(0 – 4 pkt) 



7. Podaj trzy przykłady najczęstszego zastosowania ropy naftowej: 

 1) .................................................................................................................... ............................ 

 2) .......................................................................................................................... ...................... 

 3) ................................................................................................................................................ 

(0 – 3 pkt) 

8. Charakter sieci transportowej danego kraju zależy od jego środowiska przyrodniczego oraz 

od czynników społeczno – ekonomicznych. Podaj po dwa przykłady obu rodzajów czynników, 

które pozytywnie wpływają na gęstość sieci transportowej: 

  

Czynniki przyrodnicze: 

1) .......................................................................................................................... ...................... 

2) ................................................................................................................................................ 

Czynniki społeczno – ekonomiczne: 

1) .......................................................................................................................... ...................... 

2) ................................................................................................................................................ 

(0 – 4 pkt) 

9. Uzupełnij tabelę, wpisując obok opisów rodzajów transportu ich właściwą nazwę: 

  

Lp. Opis Nazwa transportu 

1. Niezależny od warunków pogodowych  

2. Najbezpieczniejszy, najszybszy, ma znaczny udział w 

przewozie pasażerów 

 

3. Wolny, ale tani i bezpieczny dla środowiska  

4. Krótki czas przejazdu i niskie koszty, ale brak możliwości 

dostarczenia towarów „od drzwi do drzwi” 

 

5. Najmniej bezpieczny, ale ogólnie dostępny i powszechny  

(0 – 5 pkt) 

10. Uzasadnij wzrost liczby użytkowników telefonii komórkowej w przeciwieństwie do 

zmniejszania się liczby użytkowników telefonii stacjonarnej. Podaj dwa argumenty: 

1) ............................................................................................................................................................ 

2) .......................................................................................................................... .................................. 

(0 – 2 pkt) 

11. Podaj cztery przyczyny dynamicznego rozwoju turystyki, jaki obserwuje się od lat 80. XXw. 

1) .......................................................................................................................... .................................. 

2) .......................................................................................................................... .................................. 

3) ............................................................................................................................................................ 

4) .......................................................................................................................... .................................. 

(0 – 4 pkt) 

12. Oceń prawdziwość każdej informacji. Wpisz F (fałsz) lub P (prawda): 

1) Turystyka wypoczynkowa służy regeneracji sił psychicznych i fizycznych - ............. 

2) Turystyka kongresowa jest związana np. z podpisywaniem kontraktów handlowych - ........... 

3) Zgodnie z definicją kuracjusz, który przyjechał do sanatorium, nie jest turystą - ............. 

4) Zgodnie z definicją turystyki turystą jest np. mieszkaniec Warszawy, który przyjechał na weekend 

nad Zalew Zegrzyński - ...................... 

(0 – 4 pkt) 



13. Przyporządkuj nazwom regionów turystycznych (A – D) czynniki, które spowodowały 

zmniejszenie się ruchu turystycznego w danym regionie (1 – 5): 

Regiony turystyczne:     Czynniki: 

A) Zatoka Meksykańska    1) Tsunami 

B) Sharm El – Shejk     2) Trzęsienie ziemi 

C) Półwysep Malajski    3) Wyciek ropy naftowej 

D) Bali      4) Epidemia BSE 

       5) Konflikt zbrojny 

(0 – 4 pkt) 

14. Oceń skutki rozwoju turystyki. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli 

Nr Skutki rozwoju turystyki Pozytywne Negatywne 

1. Ochrona obiektów atrakcyjnych turystycznie oraz ich okolic 

(np. tworzenie rezerwatów 

  

2. Powstawanie nowych miejsc pracy przy obsłudze ruchu 

turystycznego 

  

3. Hamowanie rozwoju gospodarczego na skutek ochrony 

obszarów atrakcyjnych turystycznie 

  

4. Podniesienie komfortu życia mieszkańców dzięki rozwojowi 

infrastruktury technicznej 

  

5. Przeobrażenie krajobrazu spowodowane dużym nasileniem 

ruchu turystycznego i rozwojem infrastruktury turystycznej 

  

6. Wysokie ceny towarów, usług i nieruchomości w 

miejscowościach atrakcyjnych turystycznie 

  

(0 – 6 pkt) 

15. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca podane przykłady walorów turystycznych 

Francji i Wielkiej Brytanii 

 pałac Buckingham, klify w Dover, zamki w dolinie Loary, kamienny krąg Stonehenge, Luwr, 

zamek Windsor, Wersal, katedra Notre Dame, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud 

Walory kulturowe 

Francja Wielka Brytania 

  

 

 

 

 

 

(0 – 9 pkt) 

 

Ilość punktów Ocena 

0 – 25 pkt niedostateczny 

25,5 – 35 pkt dopuszczający 

35,5 – 50 pkt dostateczny 

50,5 – 62 pkt dobry 

62,5 – 73 pkt bardzo dobry 

 


