
Geografia 

Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji geografii. 

Przypomnę, że ostatnio omawiane tematy związane były z sektorem usług ( turystyka, handel, transport). 
Podczas dzisiejszej lekcji dowiesz się jaki wpływ na rozmieszczenie, czyli lokalizację zakładów przemysłowych                                      
i usługowych ma transport (na przykładzie miasta Wrocław oraz Trójmiasta). Poznasz nowe pojęcia z nim związane. 
Najważniejszą funkcją transportu jest przewóz osób i ładunków. Przebieg autostrad i dróg ekspresowych oraz obecność 
portów morskich i lotniczych  w dużym stopniu decyduje o lokalizacji przedsiębiorstw przemysłowych i innych firm 
usługowych związanych na przykład z turystyką. 
 
I. Wskaż na mapie fizycznej Polski (wkładka z tyłu podręcznika): 
- miasto Wrocław, 
- miasta: Gdańsk, Sopot, Gdynia – miasta te leżą nad Morzem Bałtyckim i określane są wspólną nazwą Trójmiasto. 
II. Wskaż na mapie administracyjnej Polski (tylna okładka podręcznika): 
- miasto Wrocław – odczytaj nazwę województwa, 
- miasto Gdańsk- odczytaj nazwę województwa. 
 
III. Przepisz do zeszytu przedmiotowego temat wraz z notatką: 
 
TEMAT: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.                                                                              21.04.2020 
 
1. Słowniczek: 
a) spedycja – działalność gospodarcza polegająca na wykonywaniu usług związanych z organizowaniem przewozu 
ładunków na zlecenie innych firm. 
b) centra logistyczne- obiekty magazynowe wraz z infrastrukturą przeładunkową, gdzie odbywa się przyjmowanie, 
magazynowanie i dalsze rozprowadzanie towarów. 

2. Tabelka: 

Wrocław i okolice Trójmiasto 

- Wrocław leży nad rzeką Odrą oraz w pobliżu głównych 
dróg ( autostrada A4, droga ekspresowa 58) i  linii 
kolejowych, 
- we Wrocławiu i w jego okolicach funkcjonuje wiele 
nowoczesnych zakładów, dla których bardzo ważna jest 
szybka i terminowa dostawa surowców i wywóz 
gotowych produktów. W tym celu w Bielanach 
Wrocławskich powstały ogromne centra logistyczne, 

- Gdańsk i Gdynia to główne porty morskie Polski, gdzie 
odbywa się przeładunek różnorodnych towarów, 
- do portu w Gdańsku dostarczany jest surowiec 
mineralny jakim  jest ropa naftowa specjalnymi 
statkami zwanymi tankowcami oraz ropociągiem, 
- w Gdańsku zbudowano rafinerię, gdzie odbywa się 
przetwarzanie ropy naftowej na inne produkty np. 
benzynę, oleje, 
- w pobliżu portów morskich powstały firmy spedycyjne 
oraz logistyczne, 

Jakie towary produkuje się w zakładach 
zlokalizowanych we Wrocławiu i jego okolicach 
przeczytasz w podręczniku na stronie 188 

 

 

UWAGA : Przed nami powtórka, a  za tydzień  - sprawdzian (28.04.2020) o rolnictwie, przemyśle i usługach                    

w Polsce. 

 

Oto czwartkowa lekcja geografii   - lekcja powtórkowa         23.04.2020 

I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii następujący temat lekcji: 

TEMAT: Powtórzenie wiadomości o usługach. 

II. Wykonaj następujące zadania z podręcznika. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym: 



o zadanie 2 na stronie 162 w podręczniku (do pomocy mój komentarz do lekcji: Komunikacja w Polsce z dnia 

07.04 i 16.04.2020 lub podręcznik na stronie 149-150), 

o zadanie 4 na stronie 162 w podręczniku (do pomocy podręcznik na stronie 192), 

o zadanie 5 na stronie 162 w podręczniku (do pomocy podręcznik na stronie 155), 

o zadanie 6 na stronie 162 w podręczniku (do pomocy podręcznik na stronie 159), 

o zadanie 9 na stronie 196 w podręczniku (do pomocy podręcznik na stronie 189). 

Powyższe zadania wykonaj na kolejną lekcję geografii – 28.04.2020. Myślę, że pomogą one  Tobie przygotować się 

do czekającego na Ciebie we wtorek  sprawdzianu. Wykonaj je więc rzetelnie!  

Zerknij jeszcze do lekcji powtórzeniowej z dnia 24 marca. 

                                                                      

                                                Pozdrawiam. Miłej pracy i wytrwałości! 

 


