
Geografia – poziom rozszerzony – IV TOT/TS – 30.03.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Usługi”. 

Powtórzę i utrwalę wiadomości zawarte w rozdziale dotyczącym usług Polski. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/gospodarka-polski-podsumowanie/DJBu33w2F 

Materiały do lekcji 

Podręcznik 

Karty pracy przygotowane przez nauczyciela 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://epodreczniki.pl/a/gospodarka-polski-podsumowanie/DJBu33w2F


Przemysł i usługi Polski                                                                                                                                                                

 

 

 
1.Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu w okresie socjalizmu. (0-2) 
 

a) Wysoki poziom innowacji na tle innych krajów socjalistycznych. 

b) Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia. 

c) Nieefektywna organizacja pracy.  

d) Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego. 

e) Dostosowanie przemysłu do potrzeb rynku wewnętrznego. 

f) Duże zużycie surowców i energii na jednostkę produktu. 

 

2.Wymień trzy negatywne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu. (0-2) 

 …………………………………………………………………………........……………………………………….…….....… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………........… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….......……… 

3. Wymień trzy cele utworzenia SSE w Polsce.  (0-2)   
 ………………………..………………………..………………………………………..………………………..………… 

 ………………………..………………………..………………………………………..………………………..………… 

 ………………………..………………………..………………………………………..………………………..………… 

4. Rozwiń skrót BIZ ……………………………………………………………………………….. (0-1) 

5. Uzupełnij tabelę przyporządkowując charakterystyce zalegania pokładów węgla kamiennego nazwę zagłębia którego dotyczą. (0-

2) 

Charakterystyka Nazwa zagłębia 

Cienkie, poprzecinane licznymi uskokami pokłady z dużymi 

przerostami skał płonnych i częstymi koncentracjami metanu. 

 

Jego powierzchnia wynosi ok. 5,6 tys. km2, a zlokalizowane tam 

złoża stanowią ok. 80 % polskich zasobów tego surowca. 

 

Występuje tu ok. 20 % krajowych zasobów węgla kamiennego i 

funkcjonuje tylko jedna kopalnia. 

 

 

 

6.Diagram przedstawia procentowy udział poszczególnych grup elektrowni wg rodzajów paliw w krajowej produkcji energii 

elektrycznej w 2012 r. Uzupełnij legendę właściwymi nazwami typów elektrowni.  (0–1) 

 

gazowe, opalane węglem kamiennym, opalane węglem brunatnym, wodne 

 

 
 

 

 

 



7. Przyporządkuj surowcom mineralnym miejsca ich wydobycia. (0-3) 

a) ropa naftowa A. Polkowice 

b) węgiel brunatny B. Bogatynia 

c) węgiel kamienny C. Staszów 

d) rudy cynku i ołowiu D. Bogdanka 

e) sól kamienna E. Przemyśl 

f) siarka F. Kłodawa 

g) gaz ziemny G. Olkusz 

 H. Barnówko 

 
8. Do podanych gałęzi lub branż przemysłu (1-3) dobierz główny czynnik, który decyduje o lokalizacji zakładów przemysłowych 

(A-D).    (0-3) 

1.Przemysł cukrowniczy i cementowy A. wykwalifikowana siła robocza 

2.Przemysł odzieżowy i kosmetyczny B. baza surowcowa  

3.Przemysł celulozowo-papierniczy i włókienniczy C. Zasoby wody 

 D. baza energetyczna  

 

1 …………………….     2 ………………….     3 ……………………. 

 

 

9. Przeczytaj w tabeli charakterystyki wybranych okręgów przemysłowych Polski i obok wpisz nazwę właściwego okręgu.  (0-) 

Okręgi przemysłowe Charakterystyka 

 Dominującą gałęzią w tym okręgu jest włókiennictwo. Skupił się tu także największy w 

kraju potencjał produkcyjny przemysłu odzieżowego. Ważną rolę odgrywa także przemysł 

maszyn włókienniczych, przemysł perfumeryjno – kosmetyczny, wyrobów gumowych, 

farmaceutyczny.  

 Przemysł paliwowo-energetyczny ma duży udział w strukturze gałęziowej tego okręgu. Na 

jego terenie występuje największa w Polsce koncentracja hutnictwa żelaza i metali 

niezależnych. Duży potencjał produkcyjny prezentuje również przemysł elektromaszynowy, 

specjalizujący się w produkcji ciężkich maszyn i konstrukcji stalowych.  

 Pod względem wielkości skupionego przemysłu okręg ten zajmuje drugie miejsce w Polsce. 

Ponad połowa potencjału produkcyjnego jest skupiona w największym mieście okręgu. 

Wiodącą rolę w strukturze przemysłowej okręgu odgrywa przemysł elektromaszynowy. 

Cechą, która odróżnia przemysł tego okręgu od pozostałych okręgów przemysłowych 

Polski, jest duży udział przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego. W okręgu dobrze 

jest rozwinięty przemysł środków transportu oraz przemysł perfumeryjno-kosmetyczny, 

poligraficzny i odzieżowy.  

 W okręgu tym największą rolę odgrywa przemysł elektromaszynowy, zwłaszcza 

stoczniowy, a także przemysł elektroniki użytkowej (wyrób sprzętu elektronicznego 

domowego użytku), przemysł rafineryjny, przemysł rybny i przemysł nawozów 

fosforowych.  

 

 
10. Podaj pełną nazwę centrów B + R …………………….………………………….  (0-1)  
 

11. W 1988 roku w Polsce znajdowało się ……….. okręgów przemysłowych.      (0-1 ) 

 

 

12. Podaj nazwy przedstawionych na mapie okręgów przemysłowych. (0-3) 

 

A ……………………………….. 

B ……………………………….. 

C ……………………………….. 

D ……………………………….. 

E ………………………………… 

F ………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

13. Korzystając z mapy wykonaj polecenia. (0-3) 
a) Przyporządkuj lokalizację i źródło energii elektrowniom oznaczonym na mapie literami 1-6. 

Nawa elektrowni: Nowe Czarnowo, Żydowo, Wiżajny, Konin, Turów, Jaworzno. 

Źródło energii: węgiel brunatny, węgiel kamienny, woda, wiatr 

Numer na mapie Lokalizacja elektrowni Źródło energii 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

 
 

14. Wymienionym w tabeli zmianom zachodzącym w gospodarce Polski przyporządkuj przyczyny.  (0-2) 

 

Przyczyny zmian: globalizacja, transformacja ustrojowo-gospodarcza, przystąpienie Polski do UE 

zmiany w gospodarce przyczyna zmian 

 spadek przewozów towarów i osób 

 wzrost udziału indywidualnych gospodarstw rolnych 

 restrukturyzacja przemysłu 

 

 wzrost liczby połączeń międzynarodowych w 

transporcie 

 rozwój transportu lotniczego  

 powstawanie filii korporacji międzynarodowych 

 

 dofinansowanie produkcji rolniczej 

 wzrost napływu bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych z Niemiec, Włoch czy Austrii 

 zwiększenie przewozów tranzytowych 

 

  

15. Przyporządkuj gęstość linii kolejowych do województw: śląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.(0-1) 

 

województwo gęstość linii kolejowych w km 

na 100 km2 

 

 

4,2 

 6,7 

 

 16,8 

 

 



16. Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.  (0–2 ) 

a) Wymień dwa czynniki, które wpłynęły na wielkość bazy noclegowej w 

województwie pomorskim . 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

b) Wyjaśnij, dlaczego w strukturze bazy noclegowej tego województwa 

przeważają sezonowe miejsca noclegowe.  

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

 

 

 

 

 

17.  Podkreśl nazwy towarów, które dominują w strukturze polskiego eksportu w ostatnich latach.  (0–1 ) 

silniki odrzutowe i ich części, sprzęt RTV i AGD, farmaceutyki, mikroprocesory, mrożonki,  

ropa naftowa, mleko i produkty mleczne, rudy żelaza, meble, luksusowe samochody 

 

18. Na podstawie zamieszczonych opisów rozpoznaj i podpisz znane w Polsce obiekty turystyczne, wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. 

a)Przez prawie sześć wieków był stolicą Polski. Znajduje się tam najstarszy w Polsce uniwersytet  ……………….. 

b)Już w X w. wykorzystywano występujące w tym miejscu solanki, a od XIII w. sól jest wydobywana metodami 

górniczymi ……………………. 

c)Jeden z największych w Polsce ośrodków ruchu pielgrzymkowego, położony na granicy Beskidu Makowskiego i 

Pogórza Wielickiego. Znajduje się tu zbudowana w XVII w. Droga Męki Pańskiej, wzorowana na Drodze 

Krzyżowej Pana Jezusa w Jerozolimie ………………………… 

d) Miasto to szczyci się jednym z największych w Polsce zachowanych zespołów architektury gotyckiej. Wzdłuż 

Wisły widoczne są zachowane duże fragmenty murów obronnych. Na wieży XIII – wiecznego kościoła św. Jana 

znajduje się pochodzący z początków XVI w. drugi w Polsce po dzwonie Zygmunta – Tuba Dei ……………. 

e) Stanowi jedną z najstarszych części lewobrzeżnej Warszawy. Pod koniec drugiej wojny światowej prawie 

doszczętnie zniszczone. Obecnie niemal przez całą dobę przebywają tu turyści ………………….. 

f) Jest to jeden z najwspanialszych zachowanych w Europie średniowiecznych zamków obronnych. Przez kilka 

wieków znajdowała się tu stolica państwa zakonnego, zagrażającego między innymi Polsce …………………. 

g) W miejscu tym możemy zobaczyć niemal taki krajobraz Polski, jaki występował wówczas, gdy Bolesław 

Chrobry skupiał pod swoim panowaniem plemiona zamieszkałe w dorzeczu Wisły i Warty. Występuje tu wiele 

tysięcy gatunków roślin i dziko żyjących zwierząt, w tym tak rzadkich obecnie w Polsce, jak żubry, łosie i 

cietrzewie ………………………………. 

h)Są to dwie barokowe świątynie luterańskie, zbudowane w XVII w. Jeden z warunków sformułowanych w 

pozwoleniu na ich budowę określał rodzaj materiałów, które mogą być użyte do ich budowy: drewno, glina i słoma. 

Mimo zastosowania, tak by się zdawało, lichych materiałów budowlanych, powstały dwie wielkie świątynie o 

przepięknym barokowym wystroju, mieszące jedna – 6, druga – 7 tysięcy wiernych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o rozwiązanie i przesłanie powyższych zadań do 03.04.2020 r. 



Temat: Regiony fizycznogeograficzne Polski. 

Zapoznam się z regionami fizycznogeograficznymi Polski. Nauczę się: wyjaśnić uwarunkowania zróżnicowania 

środowiska przyrodniczego w Polsce; ocenić walory wybranych krain geograficznych Polski i określić cechy 

środowiska decydujące o krajobrazie tych krain. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/geograficzne-regiony-polski/DZg3ZgD2U 

Materiały do lekcji 1 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3_7_01a.pdf 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Mapy 

Proszę o zapoznanie się z poniższymi mapami. 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/geograficzne-regiony-polski/DZg3ZgD2U
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3_7_01a.pdf

