
WCT 

GEOGRAFIA – POZIOM PODSTAWOWY 

Klasa II LO (po ośmioklasowej szkole podstawowej) 

LUTY 

DZIAŁ V -  PRZEMYSŁ    

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

1. wyjaśnia zmieniającą się rolę czynników lokalizacji przemysłu oraz ich wpływ na 
rozmieszczenie i rozwój wybranych działów przemysłu;  

2. porównuje cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii 
oraz analizuje gospodarcze i społeczne korzyści rozwoju nowoczesnego przemysłu; 

3. analizuje przebieg i konsekwencje procesów deindustrializacji w wybranych państwach 
świata oraz uzasadnia rolę procesów reindustrializacji na świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem Europy i Polski;  

4.  charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii, z uwzględnieniem podziału na 
źródła odnawialne i nieodnawialne oraz porównuje strukturę produkcji energii  
w Polsce ze strukturą w innych krajach;  

5.  ocenia stan i zmiany bilansu energetycznego świata i Polski, przedstawia skutki 
rosnącego zapotrzebowania na energię, jego wpływ na środowisko geograficzne oraz 
uzasadnia konieczność podejmowania działań na rzecz ograniczania tempa wzrostu 
zużycia energii;  

 

ZADANIA:  

1.  Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwe miejsca litery odpowiadające czynnikom 

lokalizacji zakładów przemysłowych oraz cyfry odpowiadające typom lokalizacji, 

wybierając spośród podanych poniżej.   

Czynniki lokalizacji: 

A. baza surowcowa,  

B. dostęp do wody,  

C. baza energetyczna,  

D. znaczne zasoby siły roboczej,  

E. zaplecze naukowo-badawcze,  

F. duży rynek zbytu 
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Typ lokalizacji:  

1. przymusowa, 2. związana, 3. swobodna 

Zakład przemysłowy Czynnik lokalizacji Typ lokalizacji 

Kopalnia węgla kamiennego   

Piekarnia   

Huta żelaza w Dąbrowie 
Górniczej   

Elektrownia wodna 
w Żarnowcu   

Zakłady przemysłu 
elektronicznego w Chinach 

  

 

2. Uzupełnij schemat odpowiednimi literami, tak aby powstał ciąg przyczynowo -

skutkowy dotyczący procesu modernizacji i restrukturyzacji przemysłu.   

 

A. Rozwój przemysłu high-tech. 

B. Rewolucje przemysłowe. 

C. Spadek zatrudnienia w przemyśle. 

D. Spadek znaczenia tradycyjnych gałęzi przemysłu i dostosowanie produkcji przemysłowej 

do wymagań globalnego rynku. 

E. Wprowadzanie technologii mniej szkodliwych dla środowiska. 

F. Dominacja przemysłu ciężkiego, głównie górnictwa, hutnictwa i energetyki. 

G. Postęp technologiczny i przemiany w gospodarce, zmiany potrzeb konsumentów. 

H. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji oraz zmiana organizacji pracy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Na czym polega dezindustrializacja? Jakie są jej przyczyny? 
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4. Podziel wymienione zasoby naturalne na niewyczerpywalne, wyczerpywalne 

odnawialne i wyczerpywalne nieodnawialne.   

 

ropa naftowa, energia rzek, drewno, wiatr, węgiel brunatny, energia geotermalna 

Zasoby niewyczerpywalne: ......................................................................................................... 

Zasoby wyczerpywalne odnawialne:.......................................................................................... 
 
Zasoby wyczerpywalne nieodnawialne: ................................................................................... 
 

5. Podpisz literą A diagram kołowy przedstawiający największych producentów ropy 

naftowej na świecie.   

 
 


