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Proszę rozwiązać i przesłać zamieszczony poniżej test podsumowujący dział – PRZEMYSŁ 

(wystarczy jeden- do wyboru; chętne osoby przysyłają oba) 

https://www.geografia24.eu/geo500_zadania_spol_ekon/PRZEMYSL_01_test.pdf 

https://www.geografia24.eu/geo500_zadania_spol_ekon/PRZEMYSL_03_test.pdf 

 

 

Temat 1: Przemysł zaawansowanych technologii 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_4_przemysl/r2_4_07a.pdf 

https://epodreczniki.pl/a/przemysl-tradycyjny-i-nowoczesny-na-swiecie-rola-przemyslu-high-

tech/DI7JfSdtC 

 

W zeszytach na podstawie załączonych materiałów i lekcji online: 

1. Pojęcie przemysłu high- technology 

2. Czynniki lokalizacyjne 

3. Działy przemysłu wysokich technologii 

4. Cechy tego przemysłu 

5. Rozwój przemysły high- tech – przykłady ośrodków 

6. Formy koncentracji- parki naukowe, parki technologiczne, technopolia, klastry 

 

Temat 2: Okręgi przemysłowe w Polsce i na świecie 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_4_przemysl/r2_4_06a.pdf 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_4_przemysl/r3_4_05a.pdf 

 

W zeszytach na podstawie załączonych materiałów i lekcji online: 

1. Pojęcia- ośrodek i okręg przemysłowy 

2. Podział okręgów przemysłowych ze względu na genezę (surowcowe, surowcowe- 

zrestrukturyzowane, miejskie, transportowe, poligenetyczne)- przykłady 

3. Pojęcia: restrukturyzacja przemysły, modernizacja, deglomeracja przemysłu 

 

Temat 3: Znaczenie usług w gospodarce Polski i świata 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_5_uslugi/r2_5_01a.pdf 

https://epodreczniki.pl/b/wzrost-zapotrzebowania-na-uslugi-na-poszczegolnych-etapach-rozwoju-

spoleczno-ekonomicznego-panstw/PeJXmRYEC 

 

 

W zeszytach na podstawie załączonych materiałów i lekcji online: 

1. Wyjaśnienie pojęcia- usługi 

2. Przykłady usług; podział na podstawowe i nadrzędne oraz materialne i niematerialne 

3. Znaczenie usług w gospodarce krajów o różnym poziomie rozwoju 

 

Rejony przemysłowe świata, ogólna charakterystyka. 

Okręgi przemysłowe świata można podzielić na powstałe dzięki bogatym zasobom surowców, jak 

również utworzone na dzięki dogodnemu położeniu na szlakach transportowych, koncentracji 

funkcji administracyjnych, naukowo-badawczych oraz rynków zbytu i siły roboczej. 

Okręgi surowcowe: 

Północno-Wschodni w USA obejmujący wschodnie wybrzeże i Appalachy, główne surowce to 

węgiel kamienny, rudy żelaza, cynku i ołowiu, przemysł wydobywczy i hutniczy, środków 

transportu, elektroniczny, chemiczny i spożywczy, główne miasta Nowy York, Boston, Filadelfia, 

Pittsburg; 
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Przyjeziorny w USA, okolice wielkich jezior na pograniczu z Kanadą, hutnictwo żelaza, 

petrochemia (Chicago), a przede wszystkim przemysł samochodowy( Detroit); 

Doniecki na Ukrainie i częściowo w Rosji-głównie złoża węgla kamiennego, rud żelaza i niklu, 

przemysł wydobywczy, hutnictwo, przemysł maszynowy, główne ośrodki to: Donieck, 

Charków; 

Uralski w Rosji – rudy żelaza, miedzi, cynku i ołowiu, ropa naftowa i gaz ziemny, przemysł 

maszyn górniczo-hutniczych, petrochemiczny oraz hutnictwo metali, główne ośrodki to: 

Magnitogorsk, Czelabińsk, Orsk; 

Ruhry i Saary w Niemczech – węgiel kamienny, brunatny, cynk i ołów, sól kamienna, przemysł 

wydobywczy, przetwórczy, samochodowy i zbrojeniowy, pertochemiczny, paliwowo-

energetyczny (Essen, Dortmund, Duisburg); 

Górnośląski w Polsce na bazie węgla kamiennego i rud metali; 

Transwalski w RPA – węgiel kamienny, złoto, diamenty, platyna, srebro, rudy metali, główny 

ośrodek przemysłowy to Johannesburg 

Damodar w Indiach – węgiel kamienny, rudy metali, przemysł koksowniczy, petrochemiczny. 

Okręgi przemysłowe nie związane bezpośrednio z bazą surowcową koncentrują przemysł 

materiałooszczędny i energooszczędny, bazujący na dużych zasobach kwalifikowanej siły roboczej, 

oraz chłonnych rynkach zbytu. Należy tu przede wszystkim wymienić okręgi skupione wokół 

dużych aglomeracji miejskich do których należą: Tokio, Jokohama, Paryż, Moskwa, Londyn, 

Singapur, Hongkong, Los Angeles, Sydney, Buenos Aires i wiele innych. 

 


