Geografia - klasa VII

Lekcja 16_19.05.2020 r.

Temat lekcji: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.
Po lekcji będziesz umiał/umiała:


Wyjaśnid, czym zajmują się firmy spedycyjne i czym są centra logistyczne.



Wyjaśnid wpływ rozwoju sieci transportowej na lokalizację zakładów przemysłowych i
usługowych, np. na obszarze portów morskich.



Uzasadnid, dlaczego jedno z największych centrów logistycznych i handlowo –
rozrywkowych powstało w Bielanach Wrocławskich.



Zapisz w zeszycie temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.



Obejrzyj film dostępny pod poniższym linkiem:

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,geografia-lekcja-3-15052020,47915187


Przeczytaj treśd tematu ze stron 187 – 189.
 Przyjrzyj się mapie na stronie 187 i zauważ gdzie w Polsce przebiegają autostrady i
drogi ekspresowe, jakie mają oznaczenia?
 Na podstawie filmu i tekstu w podręczniku wyjaśnij, co to są centra logistyczne?
Takie centra powstają w pobliżu węzłów łączących poszczególne autostrady z innymi
drogami. Analizując mapę str. 187 oceo, gdzie w Polsce takie centra mogą powstad.
 Odczytaj z mapy, jakie drogi łączą się ze sobą w okolicach Wrocławia? Przeczytaj w
podręczniku na str. 188 jakie inwestycje przemysłowe powstały w ostatnich latach
we Wrocławiu i okolicach.
 Na podstawie filmu i tekstu w podręczniku odpowiedz na pytanie, czy rozwój sieci
transportowej przyczynia się do intensywnego rozwoju przemysłu?
 Na podstawie ilustracji na str. 188 zauważ, jak zlokalizowane jest centrum logistyczno
handlowe w Bielanach Wrocławskich?
 Przypomnij sobie z wcześniejszych lekcji oraz na podstawie filmu, jaką rolę pełni
transport morski w gospodarce Polski? Jakie są największe porty morskie w Polsce?

Które miasta tworzą Trójmiasto? Jakie towary przeładowuje się w portach w Gdaosku
i w Gdyni? Co przeładowuje się w gdaoskim Porcie Północnym?
 Czy rozwój transportu morskiego w Trójmieście przyczynił się do rozwoju przemysłu i
usług? Przeczytaj na dole strony 189, co oznacza pojęcie spedycja?
 Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego w pobliżu polskich portów znajdują się firmy
spedycyjne, logistyczne, informatyczne i energetyczne?


Zapisz w zeszycie:
1. Przedsiębiorstwa przemysłowe, centra logistyczne i handlowe, a także inne firmy
usługowe są lokalizowane przede wszystkim w pobliżu autostrad i dróg
ekspresowych, np. w obrębie obszaru metropolitalnego Wrocławia.
2. Dostęp do portów morskich pozwala na przewóz dużej ilości ładunków, np.
surowców mineralnych umożliwiających rozwój przemysłu rafineryjnego oraz usług
spedycyjnych i logistycznych.

