
Geografia – Id – 27.03.2020 r. 

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Globalna gospodarka”. 

Powtórzę i utrwalę wiadomości dotyczące globalnej gospodarki. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/swiatowa-gospodarka-w-erze-globalizacji-podsumowanie/DsxLA7QVw 

Materiały do lekcji 

Podręcznik 

W ramach powtórzenia wiadomości z rozdziału „Globalna gospodarka” proszę o rozwiązanie w 

zeszycie zadań z podręcznika – str. 125-126. Proszę także o wykonanie poniższych poleceń: 

1.Uzupełnij tekst właściwymi określeniami wybranymi spośród podanych. 

wodny, usług, łączność, powietrzny, transport, lądowy 

Komunikacja to jeden z dynamicznie rozwijających się działów …………………………….... Do jej zadań 

należy przewóz osób i ładunków oraz przesyłanie energii, czyli ………………………………………., a także 

przekazywanie informacji - ……………………………………. Transport, ze względu na środowisko, w którym 

się odbywa, dzieli się na: …………………………………………….., …………………………………… i 

…………………………………….. . 

2. Na podstawie opisów rozpoznaj rodzaje transportu. Podaj ich nazwy. 

Ma największe znaczenie w przewozie towarów o dużej masie  i na znaczne odległości. Wykorzystuje 

się go do przewozu m.in. węgla, rud metali oraz zbóż……………………………………………… 

Odznacza się największą ładownością spośród wszystkich środków transportu. Ma ogromne 

znaczenie dla handlu międzynarodowego, zwłaszcza państw 

nadmorskich……………………………………………… 

Jest uważany za najbezpieczniejszy rodzaj transportu. Największą rolę odgrywa w przewozie 

pasażerów, szczególnie między kontynentami …………………………………………………… 

Przeznaczony jest do przesyłania określonego rodzaju towaru. Towar przesyłany jest bezpośrednio od 

nadawcy do odbiorcy …………………………………………………….. 

Najmniej bezpieczny, ale ogólnie dostępny i powszechny ……………………………………………………….. 

Wolny, ale tani i bezpieczny dla środowiska. Mogą występować sezonowe utrudnienia w korzystaniu 

z tego rodzaju transportu …………………………………………………………. 

3.Wyjaśnij pojęcie turystyka. 

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

 

https://epodreczniki.pl/a/swiatowa-gospodarka-w-erze-globalizacji-podsumowanie/DsxLA7QVw


4.Wymień czynniki mające wpływ na ożywienie ruchu turystycznego: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

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

Skutki rozwoju turystyki Pozytywne Negatywne 

Ochrona obiektów atrakcyjnych turystycznie oraz ich okolic (np. 
tworzenie rezerwatów) 

  

Powstawanie nowych miejsc pracy przy obsłudze ruchu 
turystycznego. 

  

Hamowanie rozwoju gospodarczego na skutek ochrony obszarów 
atrakcyjnych turystycznie (np. ograniczenia dotyczące budowy 
zakładów przemysłowych) 

  

Podniesienie komfortu życia mieszkańców dzięki rozwojowi 
infrastruktury technicznej. 

  

Przeobrażenie krajobrazu spowodowane dużym nasileniem ruchu 
turystycznego i rozwojem infrastruktury turystycznej. 

  

Wysokie ceny towarów, usług i nieruchomości w miejscowościach 
atrakcyjnych turystycznie. 

  

 

6.Określ atrakcyjność turystyczną Polski. Podaj 5 przykładów. 

7. 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 

  
 
 
 
 
 

 
 

 

Zdjęcia lub skany proszę o przesłanie do 03.04.2020 r. 


