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4 Zmiany w polskim przemyśle
Cele lekcji: Zrozum iesz, na czym  polegała restrukturyzacja po lsk iego prze- s  
mysłu rozpoczęta  na p rze łom ie  lat 80. i 90. XX  w ieku i jaki był jej w p ływ  na 
zm iany struktury produkcji przemysłowej. Dow iesz się, które czynn ik i decy- ® 
dują o atrakcyjności naszego kraju dla zagran icznych koncernów  p rodukują
cych sprzęt AGD.

Rozw iąż 
dodatkowe 
zadania 
docwiczenia.pl 
Kod: N755MK

W

Na dobry początek
O  Uzupełnij zdania właściwymi terminami.

A. Sektor gospodarki, który obejmuje wydobywanie surowców mineralnych i przetwarzanie 

ich na różnorodne produkty, a także energetykę i dostarczanie wody, to

B. Proces polegający na wprowadzaniu zmian w sposobie organizacji pracy oraz w struktu

rze produkcji przemysłowej t o _______,________________ j__________________________

Zaznacz zestaw, w którym podano poprawne oznaczenia przyczyn restrukturyzacji prze
mysłu w Polsce po 1989 roku.

1. Zróżnicowana struktura produkcji.

2. Przestarzała struktura gałęziowa (dominacja przemysłu ciężkiego).

3. Prywatyzacja zakładów przemysłowych.
4. Zacofanie technologiczne.
5. Dominacja państwowych zakładów przemysłowych.

A. 2, 4, 5

B. 1,3,5
C. 1,2,5

D. 1, 2, 3

Na podstawie wykresów przedstawiających strukturę produkcji przemysłowej w Polsce 
w 1990 i 2015 roku, umieszczonych w podręczniku (s. 136), podkreśl poprawne określenia 
w poniższych zdaniach.
A. W strukturze produkcji przemysłowej w Polsce w 2015 roku dominował przemysł spo

żywczy / elektromaszynowy / chemiczny.
B. Między 1990 a 2015 rokiem zmniejszył się udział przemysłu lekkiego / przemysłu drzew

nego i papierniczego w strukturze produkcji przemysłowej w Polsce.
C. W 2015 roku udział przemysłu chemicznego w strukturze produkcji przemysłowej w Pol

sce był większy / mniejszy niż w roku 1990.
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Zm iany w  polskim  przemyśle

Q  Na podstawie podręcznika oraz innych źródeł informacji podaj po dwie nazwy miejsco
wości w Polsce, w których powstają wymienione poniżej produkty przemysłowe.

Samochody osobowe:

Sprzęt AGD:____________________ ___________ ____________________________________

Dla dociekliwych
Od kilku lat Polska jest liderem w produkcji 
sprzętu AGD w Europie. W naszym kraju 
znajduje się wiele fabryk należących do naj
większych na świecie koncernów z tej branży. 
W 2016 roku w 26 takich zakładach wyprodu
kowano około 22,4 min sztuk dużego sprzętu 
AGD. Według szacunków aż 85% tych urzą
dzeń sprzedano za granicę.

chłodziarki i zamrażarki 
kuchenki

pralki
zmywarki

Produkcja dużego sprzętu AGD w Polsce 
w latach 2000-2016.

I K  Na podstawie tekstu, wykresu oraz innych źródeł informacji wykonaj polecenia.
a) Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest 

fałszywa.

1. W 2016 roku wyprodukowano około 6 min zmywarek. P F

2. Największy wzrost produkcji w latach 2005-2016 dotyczył pralek. P F

b) Podaj dwa czynniki, które decydują o tym, że Polska jest atrakcyjna dla zagranicznych 
inwestorów produkujących sprzęt AGD.

Przemysł to sektor gospodarki, który obejmuje 
wydobywanie zasobów naturalnych oraz ich 
przetwarzanie na produkty służące potrzebom 
człowieka, a także produkcję energii i dostar
czanie wody.

■ W 1989 r. rozpoczęto restrukturyzację 
przemysłu w Polsce. W jej wyniku nastąpiły 
zm iany w strukturze produkcji przemysłowej. 
Zmniejszył się udział m.in. górnictwa
i hutnictwa, a wzrósł udział przemysłu 
elektromaszynowego.



5 Energetyka
Cele lekcji: Dow iesz się, czym  są OZE, oraz zrozum iesz, jakie mają one zna- 0 ^ 0  
czenie dla gospodarki Polski. Określisz lokalizację najważniejszych e lektrowni 
w  naszym kraju.

Rozwiąż 
dodatkowe 
zadania 
docwiczenia.pl 
Kod: N72QGZ

Na dobry początek 
fy l Wyjaśnij, czym są OZE.

Na mapie numerami 1-5 oznaczono lokalizację wybranych elektrowni w Polsce.

Na podstawie mapy umieszczonej w podręczniku (s. 139) uzupełnij tabelę. Wpisz we wła
ściwe miejsca nazwy elektrowni oznaczonych na mapie oraz litery A-C odpowiadające 
poszczególnym rodzajom elektrowni.
Rodzaje elektrowni:

A. elektrownie cieplne opalane węglem kamiennym
B. elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym
C. elektrownie wodne przepływowe

Numer
na

mapie

Nazwa
elektrowni

Rodzaj
elektrowni

1.

2.

3.

4.

5.

Q  Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1. albo 2.
Elektrownie opalane węglem brunatnym  są zlokalizowane w pobliżu

A. miejsc jego 
wydobycia,

ponieważ
1. transport węgla brunatnego na większe 

odległości jest nieopłacalny.

B. dużych rzek, 2. w procesie wytwarzania energii elektrycznej 
niezbędna jest duża ilość wody.
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Energetyka

Dla dociekliwych
Udział OZE w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce stale rośnie (od 5,8% 
w 2005 r. do ok. 14% w 2015 r.). Największe znaczenie spośród OZE mają w naszym kraju 
wiatr i biopaliwa stałe (m.in. drewno opałowe, słoma). Biopaliwa stałe stosuje wiele elek
trowni, które wykorzystują współspalanie, czyli spalanie węgla i biomasy (m.in. zrębków 
drzewnych, brykietów).
W  tabeli przedstawiono produkcję energii elektrycznej z wybranych OZE w Polsce w latach 
2010-2015.

Nośniki energii
2010 2011 2012 2013 2014 2015

GWh

wiatr 1 664 3 205 4 747 6 004 7 676 10 858

biopaliwa
stałe

ogółem 5 905 7 148 9 529 7 932 9 160 9 027

współspalanie 5 593 6 389 7 239 3 929 4 510 4 286

woda 2 920 2 331 2 037 2 439 2 182 1 832

biogaz 398 451 565 690 816 906

OGÓŁEM 10 889 13 137 16 879 17 067 19 842 22 684

3  Na podstawie tekstu, danych z tabeli oraz innych źródeł wykonaj polecenia.
a) Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest 

fałszywa.

1. W 2015 roku największy udział w strukturze energii elektrycznej 
wytworzonej z OZE miały biopaliwa stałe. P F

2.
W 2015 roku udział energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach 
wiatrowych w ogólnej ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE 
wynosił około 48%.

P F

b Wyjaśnij, dlaczego promieniowanie słoneczne ma w naszym kraju niewielki udział
w produkcji energii elektrycznej z OZE.

• Zdecydowana większość energii elektrycz
nej produkowanej w naszym kraju pochodzi 
z elektrowni cieplnych opalanych węglem 
kamiennym i węglem  brunatnym.

• Udział energii elektrycznej uzyskiwanej 
w naszym kraju z OZE z roku na rok rośnie. 
Największe znacznie mają obecnie elektrownie 
wiatrowe oraz wykorzystujące biopaliwa stałe.
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