
Do samodzielnego zapoznania się z tekstem z podręcznika i wykonania następujących zadań w 

tygodniu od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r 

Osoby, które nie odesłały referatu zadanego 14 marca 2020 r. i prac domowych z tygodnia  

23 – 27 marca 2020 r. mają ostateczny termin do 1 kwietnia 2020 r. Nie odesłanie prac skutkuje 

ocenami niedostatecznymi. 

 

Tematy do samodzielnej edukacji 

 

Temat 1: Okręgi przemysłowe w Polsce. 

Punkty do notatki: 

1. Historia rozwoju przemysłu na ziemiach polskich 

2. Współczesne okręgi przemysłowe w Polsce – charakterystyka każdego okręgu 

Literatura: 

podręcznik str. 163 – 167 

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DLz32IjBw 

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN 

 

Temat 2: Przemysł Polski – powtórzenie wiadomości. 

 

Do rozwiązania zadania znajdujące się w podręczniku na str. 171 – 173  

 

Temat 3: Test sprawdzający wiedzę – Przemysł w Polsce. 

 

 

Test  należy odesłać na adres ankaplos@wp.pldo 3 kwietnia 2020r.(w innym wypadku oceny 

niedostateczne) 

 

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski/DLz32IjBw
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-w-przemysle-polski-po-1989-roku/DCxhPNPqN
mailto:ankaplos@wp.pldo


Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………….. 

 

1. . Przyporządkuj surowcom mineralnym wydobywanym w Polsce nazwy miejsc ich 

występowania               (1–3) i okresów geologicznych, w których powstały (A–C). (0–2 p.) 

b) Rudy miedzi – ………, ………… 

c) Siarka rodzima – ………, ………… 

1. Wyżyna Lubelska 

2. Nizina Śląska 

3. Kotlina Sandomierska  

A. neogen 

B. perm 

C. karbon 

  

2. Wyjaśnij, dlaczego Polska, mimo dużych zasobów węgla kamiennego, importuje ten surowiec. (0–1 

p.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.  (0–2 p.) 

a) Polska, ze względu na swoje położenie, jest mało atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów z branży 

elektronicznej. ...... 

b) Przemysł meblarski to jedna z branż będących wizytówką polskiego przemysłu przetwórczego. ...... 

c) Zatrudnienie w branżach high-tech  w Polsce jest mniejsze od średniej unijnej. ...... 

d) Polscy producenci żywności, ze względu na stosowanie przestarzałych technologii, zajmują 

stosunkowo słabą pozycję na rynkach europejskich. ...... 

 

4. Do podanych nazw ośrodków przemysłowych dopasuj nazwy okręgów przemysłowych, w których 

obrębie te ośrodki się znajdują.  (0–1 pkt.) 

poznański, gdański, wrocławski,  

śląsko-krakowski, warszawski 

a) Swarzędz, Nowy Tomyśl – ............................................. 

b) Gdynia, Tczew – ................................................................ 

c) Bielsko-Biała, Trzebinia – ............................................... 

d) Grójec, Pruszków – ........................................................... 

 

5. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.  (0–1 p.) 

Według obowiązującej obecnie klasyfikacji dany obszar można nazwać okręgiem przemysłowym, 

gdy m.in. skupia 

a) minimum 1% ogółu pracujących w II sektorze. 

b) co najmniej 1% ludności czynnej zawodowo w ogólnej liczbie ludności. 

c) minimum 2% ogółu pracujących w II sektorze. 

 

6. Na mapie Polski zaznaczono numerami (1–4) hydroelektrownie. Do każdego z numerów 

przyporządkuj nazwę miejscowości, w której dana hydroelektrownia się znajduje, oraz nazwę rzeki, 

nad którą została zbudowana.  (0–2 p.) 



 

Czorsztyn, Porąbka-Żar, Solina, Włocławek; 

San, Wisła, Soła, Dunajec 

 

 
Numer  

na 

mapie 

Lokalizacja 

hydroelektrowni 

Rzeka, nad którą 

została zbudowana 

1   

2   

3   

4   

 

7. Podkreśl podpunkt, w którym wymieniono województwa skupiające prawie połowę potencjału 

polskiej sfery przemysłowej (mierzonego liczbą zatrudnionych w przemyśle oraz wartością jego 

produkcji sprzedanej).  (0–1 p.) 

a) Śląskie, wielkopolskie i mazowieckie. 

b) Opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. 

c) Zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, i pomorskie. 

d) Warmińsko-mazurskie, podkarpackie i małopolskie. 

 

8 Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.  (0–1 p.) 

a) Etap rozwoju polskiego przemysłu trwający od zakończenia II wojny światowej do końca  

lat 80. XX w. nazywamy industrializacją. ...... 

b) Do najistotniejszych przedsięwzięć okresu międzywojennego należą m.in. powstanie Huty Stalowa 

Wola i budowa portu morskiego w Gdyni. ...... 

c) W latach 1950–2010 udział przemysłu w dochodzie narodowym utrzymywał się na zbliżonym 

poziomie (35–40%). ...... 

 

9. Wymień trzy pozytywne skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu.  (0–2 p.) 

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

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

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



 

10. W 2011 r. zasoby węgla brunatnego w Polsce szacowano na ok. 23 mld ton. Na podstawie 

wykresu przedstawiającego wydobycie tego surowca w wybranych latach oblicz, na jak długo 

wystarczą jego zasoby przy obecnym poziomie wydobycia. Przedstaw wniosek wynikający z obliczeń. 

(0–2 p.) 

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

………………………………..........…………… 

 

11. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.) 

Biomasę tworzą m.in.  

a) torf, słoma, żwir, trociny. 

b) obornik,makulatura, gaz łupkowy. 

c) trociny, słoma, obornik, wióry.  

d) sproszkowana guma, żwir, torf, makulatura. 

12. Wymień trzy cele utworzenia SSE w Polsce.  (0–2 p.) 

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

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

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

 

13. Na podstawie tabeli przedstawiającej strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych 

krajach Europy oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.  (0–2 p.) 

 

Państwo  

Tradycyjne 

źródła energii 
OZE 

[%] 

Austria 54,77 55,23 

Czechy 89,70 10,30 

Estonia 87,36 12,64 

Hiszpania 69,82 30,18 

Niemcy 79,65 20,35 

Norwegia 3,10 96,60 



Polska 92,00 8,00 

 

a) Wymień dwa państwa, w których udział OZE w strukturze produkcji energii elektrycznej jest 

największy.  

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

b) Podaj przyczyny zmian w polskiej energetyce, które wg prognoz nastąpią w najbliższych latach. 

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

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

14. Przedstaw dwa argumenty przemawiające za tym, że przemysł wysokiej technologii powinien 

odgrywać ważną rolę w polskiej gospodarce.  (0–2 p.) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat 4: Zróżnicowanie sektora usług w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. 

Punkty do notatki: 

1. Pojęcie usługi. 

2. Zróżnicowanie sektora usług w Polsce. 

3. Cechy sektora usług w Polsce 

4. Porównanie usług w Polsce i w krajach UE. 

 

Lektura: 

Podręcznik str. 176 – 181 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No 

 

Dla maturzystów. 

 

7 kwietnia 2020r. o godz. 14 rozpocznie się próbna matura z geografii. Materiały proszę pobrać ze 

stron: 

www.cke.gov.pl      lub     www.oke.lodz.pl 

i rozwiązać w domu. Jeśli arkusz będzie edytowalny to proszę wypełnić komputerowo i zapisać plik 

Word, jeśli nie będzie możliwości wypełnienia komputerowo to proszę na kartce papieru formatu A4 

zapisać numer zadania i odpowiedź, zrobić zdjęcie. Odsyłamy plik lub zdjęcie na adres: 

ankaplos@wp.pl opisując plik: nazwisko i imię, klasa, matura. 

Czas odesłania zadań maturalnych: 7 kwietnia 2020 r godz.17.00 – 17.30. Prace są oceniane, nie 

przesłanie pracy we wskazanej godz. lub brak pracy skutkuje oceną niedostateczną. 

Ponadto przesyłam zadania dla maturzystów przygotowujące do matury w odrębnych załącznikach. 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No
http://www.cke.gov.pl/
http://www.oke.lodz.pl/
mailto:ankaplos@wp.pl

