
Geografia 

Witam Was serdecznie na naszym kolejnym „spotkaniu”! 

Lekcję jak zwykle rozpoczniemy od przypomnienia i uporządkowania Waszych wiadomości. 

Osoby zawodowo czynne mogą pracować w jednym z trzech sektorów gospodarki: w rolnictwie, w przemyśle              

i w usługach. 

Wiecie już czym są usługi- sektor gospodarki, który nie wytwarza żadnych produktów/towarów, ale służy 

zaspokojeniu potrzeb innych ludzi, firm i instytucji. Do usług zaliczamy m.in.: turystykę, handel, oświatę, służbę 

zdrowia, opiekę społeczną, bankowość, ubezpieczenia, naprawy.  

Codziennie korzystamy z usług. Bez nich życie byłoby niemożliwe! 

Warto przyjrzeć się usługom typu – KOMUNIKACJA. 

I. Przepisz do zeszytu przedmiotowego temat lekcji wraz z notatką w formie wykresu. 

TEMAT: Komunikacja w Polsce.                                                                                                   07.04.2020 

    1.                                                                                                                                                     16.04.2020 

                                                                                                                                            

  

 

 

transport-przewóz ludzi i towarów                                                   łączność-przekazywani informacji za 

                                                                                                                  pośrednictwem poczty, radia, telewizji,  

                                                                                                                  telefonów i Internetu 

2. Rodzaje transport: 

 

                                                                                TRANSPORT  

 

lądowy                               wodny                                przesyłowy                                  powietrzny  (lotniczy) 

- samochodowy                 - morski                             -rurociągi 

- kolejowy                         -śródlądowy                       -gazociągi 

                                  (po jeziorach i rzekach)              - wodociągi 

                                                                                     - przesyłanie energii elektrycznej 

[komentarz – tego do zeszytu nie przepisuj! To są moje wyjaśnienia do lekcji. Opiszę krótko każdy rodzaj transportu. 

Postaraj się opanować jak najwięcej informacji: 

A. Transport samochodowy- odgrywa w naszym kraju najważniejszą rolę. Ma największy udział w przewozie 

pasażerów i towarów. Nazywany jest transportem „od drzwi do drzwi”. Największa gęstość sieci dróg kołowych 

występuje na terenach silnie zaludnionych, o dużej liczbie miast i zakładów przemysłowych np. w województwie 

śląskim. Nadal, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, mamy niewielką długość autostrad i dróg 

ekspresowych. 

B. Transport kolejowy -koleją przewozi się głównie towary masowe typu: węgiel kamienny ze Śląska (miejsca jego 

wydobycia) do portów morskich nad Morzem Bałtyckim w Gdańsku, Gdyni i w Szczecinie. Wzrasta udział kolei w 

przewozach pasażerów poprzez przebudowę linii kolejowych, wprowadzenie nowoczesnych pociągów typu 

Pendolino. Na trasie m.in. Września-Poznań jeżdżą czerwone Elfy. 

KOMUNIKACJA obejmuje 



C. Transport wodny – należy do najtańszych środków transportu. Odgrywa większą rolę w przewozie ładunków niż 

pasażerów. Głównym szlakiem dla żeglugi rzecznej w Polsce jest Odra. 

D. Transport przesyłowy –obejmuje rozprowadzanie ropy naftowej (np. rurociąg Przyjaźń), gazu ziemnego(np. 

Gazociąg Jamalski) i wody oraz  przesyłanie energii elektrycznej  liniami energetycznymi. 

E. Transport powietrzny (lotniczy) – jest to najszybszy i jednocześnie najdroższy rodzaj transportu. Od momentu, 

kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej rośnie liczba pasażerów. Przyczynia się do tego wzrost zamożności ludzi i 

wejście na rynek tak zwanych tanich linii lotniczych. Największym portem lotniczym w Polsce jest Lotnisko Chopina 

w Warszawie. Najbliższe nam lotnisko to Lotnisko Ławica w Poznaniu.  Lotniska te obsługują loty krajowe i 

zagraniczne]. 

Szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście w niezawodnym podręczniku na stronach 148-152. 

II. Odpowiedz pisemnie (odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowy) na pytania: 

o Podaj 4 przykłady wykorzystania nowoczesnych usług łącznościowych w życiu codziennym (Internet, 

telefon). 

o Pytanie1 ze strony 148 (u góry kartki. Zanim zaczniesz…) w podręczniku. 

o Pytanie  2 ze strony 148 (u góry kartki. Zanim zaczniesz…) w podręczniku. 

 

 

 

                                                         Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy                                                  

życzę Wam i Waszym bliskim przede wszystkim zdrowia,  

a także spokoju, cierpliwości i wzajemnej życzliwości. 

 

 

 

Druga godzina lekcyjna – po świętach –czwartek 16.04.2020 

 

I. Wykonaj pisemnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 

o Ćwiczenie 6 na stronie 94 w zeszycie ćwiczeń 

o Ćwiczenie 1 na stronie 100 w zeszycie ćwiczeń 

o Ćwiczenie 4 na stronie 101 w zeszycie ćwiczeń 

 

 Powodzenia!! 


