
 

 

 

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność  

  
Na lekcji: 

 poznasz wybrane rodzaje usług  

 dowiesz się, jaką rolę odgrywają poszczególne rodzaje transportu w 

gospodarce Polski 

 zrozumiesz wpływ komunikacji na jakość życia mieszkańców naszego 

kraju i na jego gospodarkę 

 

Lekcja na Teams zgodnie z planem lekcji. Uczniowie, którzy nie mogą 

uczestniczyć w lekcji samodzielnie wykonują zadania: 

1.Zapoznaj się z treścią z podręcznika Planeta Nowa 7, Wydawnictwa Nowa 

Era. 

2. Obejrzyj materiał filmowy: 

a) Usługi https://www.youtube.com/watch?v=fd3Sex73PGQ  

b) Transport i łączność  https://www.youtube.com/watch?v=RRzqH-TOBtU  

3. Wykonaj notatkę (mapa myśli, rysnotka lub tradycyjną). 

 

Warto zapamiętać! 

Usługi to sektor gospodarki obejmujący działalność nieprodukcyjną, mającą na 

celu zaspokajanie potrzeb ludzi, przedsiębiorstw oraz instytucji. Transport 

dzielimy na: samochodowy, kolejowy, wodny (morski i śródlądowy), lotniczy 

oraz przesyłowy. Największe znaczenie w naszym kraju, zarówno w przewozie 

towarów, jak i pasażerów, ma transport samochodowy. Łączność to dział 

komunikacji obejmujący przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty, 

telefonii, radia, telewizji i internetu. 

 

Dodatkowe informacje www.padlet.com/mmazela37/klasa7_8 
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Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług 

Cel ogólny: poznanie  związków  między  rozmieszczeniem  sieci transportowej 

a  lokalizacją przedsiębiorstw przemysłowych i centrów usługowych. 

 

Na lekcji: 

 dowiesz się, czym zajmują się firmy spedycyjne i czym są centra 

logistyczne, 

 zrozumiesz wpływ rozwoju sieci transportowej na lokalizację zakładów 

przemysłowych i usługowych, np. na obszarze portów morskich. 

Lekcja na  Teams  według  planu. Uczniowie, którzy  nie  mogą  uczestniczyć 

w lekcji on-line, wykonują zadania: 

 

1)Zapoznaj się z treścią lekcji z podręcznika Planeta Nowa 8, Wydawnictwa 

Nowa Era (str.179-181). 

a) Zwróć uwagę w jakich miejscach lokalizowane są centra logistyczne, 

handlowe i firmy usługowe. 

b)Wymień dwie najważniejsze przyczyny zlokalizowania centrów logistycznych 

i handlowo – rozrywkowych w Bielanach Wrocławskich. 

2)Obejrzyj film - Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług 

https://www.youtube.com/watch?v=lRXYhYIb6Hw 

 3) Wykonaj notatkę do zeszytu. 

Warto zapamiętać. 

Przedsiębiorstwa przemysłowe, centra logistyczne i handlowe jak również firmy 

usługowe są lokalizowane w pobliżu autostrad i dróg ekspresowych. 

Przykładem jest obszar metropolitalny Wrocławia. 

Dostęp do portów morskich pozwala na przewóz dużej ilości ładunków np. 

surowców mineralnych umożliwiających rozwój przemysłu rafineryjnego oraz 

usług spedycyjnych i logistycznych. 

 

Dodatkowe informacje www.padlet.com/mmazela37/klasa7_8 
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