
Temat: Handel międzynarodowy i jego potrzeby. 

Odpowiedz na pytania na podstawie przesłanych treści w PDF.  

➢ Co spowodowało wzrost wymiany handlowej?  

➢ Co to są państwa przetwórcze? 

➢ Jakie są determinanty transportu? 

➢ Wymień szlaki handlowe ropy naftowej? 

➢ Wymień szlaki handlowe rudy metali (żelaza)? 

➢ Wymień główne szlaki kontenerowe. 

➢ Jakie środki transport morskiego przewożą towary na duże odległości? 

➢ Jak funkcjonuje Terminal Cargo w transporcie lotniczym? 

➢ Jak nazywa się największy samolot transportowy na świecie? 

➢ Porównaj transport lotniczy  z morskim. 

➢ Co powoduje, że transport drogowy jest korzystny? 

➢ Porównaj transport kolejowy z samochodowym. 

➢ Opisz transport wodny śródlądowy w Polsce (główne szlaki). 

➢ Jaki tonaż ma eurobarka? 

➢ Co to jest baza DSO? 

Temat: Handel międzynarodowy i jego potrzeby. Progresywna rola transportu w układzie 

międzynarodowym. 

Żegluga liniowa charakterystyczna jest dla transportu lotniczego i morskiego (autostrady żeglugowe). 

Podstawowe autostrady morskie to szlaki transportu ropy naftowej, surowców i kontenerów. Punkt 

ciężkości transportu morskiego przesuwa się z obszaru Europa-Ameryka Północna na obszar Pacyfik – 

Ocean Indyjski. Dominujące porty w Europie to Rotterdam, Hamburg, Brema, Southampton, Hawr, 

Marsylia, a na świecie Jokohama, Vancouver, Szanghaj, San Diego, Singapur. 

Przewozy cargo w transporcie lotniczym ma tendencję rozwojową. Najbardziej tradycyjne szlaki 

powietrzne znajdują się między Frankfurtem a Menem, Londynem a Heathrow, Amsterdamem a 

Nowym Jorkiem. Coraz więcej jest rejsów towarowych między Indiami a Australią czy Chinami i USA. 

Transport surowców rurociągami ma coraz większe perspektywy rozwoju ze względu na niskie koszty 

i rytmiczność dostaw. 

Transport ciągle umacnia swoją pozycję w układzie międzynarodowym stosunków gospodarczych. W 

ramach budowy infrastruktury transportowej dochodzi do modernizacji miast i floty transportowej i 

poprawa sytuacji gospodarczej i finansowej. Przykładem jest obecna modernizacja szlaków 

kolejowych. Kolej staje się rywalem w przewozach szybkich dla lotnictwa, bowiem łatwiej jest 

doprowadzić do magazynu tory niż zbudować terminal lotniskowy. Również technologia informacyjna 

bierze udział w rozwoju transportu, dzisiaj możemy korzystać z wielu dokumentów transportowych w 

postaci elektronicznej. 

 

 

 






















