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V. PRZEMYSŁ 

Znajomość faktów

174. Uzupełnij zdanie.  1 p.

Powstanie i rozwój przemysłu wiązały się ze wzrostem znaczenia ..........................................
jako surowca energetycznego. 

175. Zaznacz na mapie największy obszar wydobycia ropy naftowej na świecie oraz w Europie.
 2 p.

176. Uzupełnij zdanie:  1 p.

Uważa się, że „epokę węgla i stali” zapoczątkowało wynalezienie maszyny parowej w
.................................. połowie ................. wieku. 

177. Zakreśl poprawne zakończenie zdania: Rewolucja przemysłowa spowodowała wzrost znaczenia
 1 p.

a) węgla kamiennego i rudy żelaza.
b) ropy naftowej i gazu ziemnego.
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c) ropy naftowej i rud uranu.

178. Wymień cztery źródła energii pierwotnej.  1 p.
............................................................................  .....................................................................

........................................................................... .....................................................................

179. Zakreśl poprawne zakończenie zdania: Udział ropy naftowej w zaspokajaniu światowego 
zapotrzebowania na energię wynosi obecnie  1 p.

a) 20% b) 35% c) 60%

180. Zakreśl poprawne zakończenie zdania: Około 1/3 światowego wydobycia ropy naftowej pochodzi
 1 p.

a) z Norwegii.
b) ze Stanów Zjednoczonych.
c) z rejonu Zatoki Perskiej.

181. Rozpoznaj, który wykres przedstawia strukturę
produkcji energii elektrycznej na świecie, a który w 
Polsce. Napisz, po czym można rozpoznać, który
wykres dotyczy Polski.  1 p.

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

182.W Na mapie zaznacz literami położenie wymienionych okręgów przemysłowych.  2 p.

A. Witwatersrand
B. Przyjeziorny
C. Londyński
D. Japoński

183.W Wymień cztery gałęzie przemysłu zaliczane do przemysłu zaawansowanej technologii.  1 p.

................................................................... ...............................................................

................................................................... ...............................................................

Znajomość terminów geograficznych 
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184. Dokończ zdanie: Zasoby naturalne to  1 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

185. PW Wpisz we właściwych miejscach litery odpowiadające wymienionym rodzajom zasobów 
naturalnych.  2 p.

A. rudy żelaza D. energia geotermiczna G. energia wód płynących
B. węgiel kamienny E. siarka H. energia słoneczna
C. energia wiatru F. piasek rzeczny  I. las

186. Napisz własnymi słowami definicję przemysłu.  1 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

187. Uzupełnij schemat przedstawiający podział przemysłu, korzystając z podanych określeń.  2 p.
przemysł przetwórczy, przemysł wydobywczy, przemysł środków konsumpcji, przemysł środków produkcji

188. Wyjaśnij znaczenie terminu „recykling”.  1 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

189. Podaj polski odpowiednik terminu „przemysł high technology”.  1 p.

..................................................................................................................................................

190. Podaj pełną polską lub angielską nazwę OPEC.  1 p.

..................................................................................................................................................

191. W Wyjaśnij różnicę znaczenia terminów: „przemysł” i „przemysł przetwórczy”.  2 p.

..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

192. Zakreśl poprawne zakończenie zdania: Termin „industrializacja” oznacza  1 p.

a) wzrost popytu na wyroby przemysłowe.
b) uprzemysłowienie.
c) rozwój manufaktur.

193. Zakreśl zdanie prawdziwe.  1 p.

a) „Ośrodek przemysłowy” i „okręg przemysłowy” to synonimy. 
b) Ośrodek przemysłowy tworzą powiązane ze sobą okręgi przemysłowe. 
c) Okręg przemysłowy tworzą powiązane ze sobą ośrodki przemysłowe. 

194. Dokończ zdanie.  1 p.

Technopolia to skupisko...........................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Znajomość zależności

195. Wymień czynniki lokalizacji przemysłu.  2 p.
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

196.PW Podaj najważniejsze czynniki lokalizacji wymienionych zakładów przemysłowych.  2 p.

a) kopalnia rud miedzi ......................................................................................................
b) huta aluminium .............................................................................................................

c) cukrownia .....................................................................................................................

d) piekarnia .......................................................................................................................

e) stocznia morska ............................................................................................................

f) fabryka mikroprocesorów .............................................................................................

197. Wyjaśnij zależność między zamożnością społeczeństwa a rozwojem przemysłów zaawansowanej 
technologii.  2 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

198.W Podaj przykład czynnika, którego wpływ na lokalizację przemysłu znacząco zmalał w końcu XX
w. Uzasadnij odpowiedź.  2 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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Dostrzeganie i formułowanie prawidłowości

199. Wyjaśnij, na czym polega znaczenie przemysłu w gospodarce.  2 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

200.P Uwzględniając dobowe zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną, wyjaśnij, na czym 
polega znaczenie elektrowni szczytowo-pompowych i dużych systemów energetycznych.  2 p.

elektrownie szczytowo-pompowe ............................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

połączone systemy energetyczne różnych krajów ....................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

201. Uzupełnij tabelę, wpisując wady i zalety korzystania z wymienionych źródeł energii.  3 p. 

Źródła energii Wady Zalety

Paliwa kopalne

Wody płynące

Paliwa jądrowe

Promieniowanie 
słoneczne

Ciepło wnętrza Ziemi

Odczytywanie, interpretowanie i przetwarzanie informacji

202. Korzystając z wykresu, wykonaj polecenia. 

                                                          Struktura źródeł energii na świecie w XX w.
(w % produkcji energii ogółem)

Źródła energii 1900 1950 2000

A. Uzupełnij tabelę.  1 p.

B. Wymień źródła, których udział w produkcji energii na świecie w XX w.:  1 p.
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zmalał ...................................................................................................................................

wzrósł ...................................................................................................................................

C. Oblicz, ile razy większy (w przybliżeniu) był w 2000 r. łączny udział ropy naftowej i gazu 
ziemnego w porównaniu z rokiem 1950.  1 p.

..................................................................................................................................................

D. Opisz przypuszczalną strukturę produkcji energii według źródeł za 10–15 lat.  1 p. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

203.PW Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli odpowiedz na pytania.  2 p.

Kraje
Struktura produkcji energii elektrycznej według źródeł (w %)

węgiel
ropa

naftowa
gaz

ziemny
paliwa

jądrowe
wody

płynące
Białoruś   – 10 90   –     0
Brazylia   3   6   1   1   89
Dem. Rep. Konga   1   –   –   –   99
Estonia 93   3   4   –     0
Francja   6   2   1 77   14
Irak   – 98   –   –     2
Litwa   – 14   8 75     3
Norwegia   0   0   0   – 100
Polska 96   1   1   –     2
Rosja 19   5 42 15   19

A. W którym spośród wymienionych krajów największe znaczenie ma:
a) węgiel? ..................................................... d) ropa naftowa? ....................................
b) gaz ziemny? ............................................. e) energia wodna? ..................................
c) energia jądrowa? .....................................

B. W którym z wymienionych krajów struktura produkcji energii elektrycznej jest najbliższa 
polskiej? 

............................................................................

204. P Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, wykonaj polecenia.

KRAJ
PRODUKCJA STALI W 2008 R.

(mln ton) KRAJ
ZUŻYCIE STALI W 2008 R.

(mln ton)

Chiny 500,5 Chiny 425,7

Japonia 118,7 Stany Zjednoczone 97,5

Stany Zjednoczone 91,4 Japonia 76,4

Rosja 68,5 Republika Korei 58,6

Indie 55,2 Indie 52,6

Republika Korei 53,6 Niemcy 41,5

Niemcy 45,8 Rosja 35,4

Ukraina 37,1 Włochy 34,3

Brazylia 33,7 Brazylia 24,0

Włochy 30,6 Turcja 21,3
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A. Wymień (w kolejności) trzech największych producentów stali.  1 p.
.............................................................................................................................................................

B. Wymień (w kolejności) trzy kraje o największym zużyciu stali.  1 p.
.............................................................................................................................................................

C. Z czym związane jest duże zapotrzebowanie krajów na stal..  1 p.
.............................................................................................................................................................

D. Sformułuj wniosek dotyczący znaczenia międzynarodowego handlu rudami żelaza w gospodarce krajów 
wysoko rozwiniętych.  1 p.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Budowanie prostych modeli

205. Uzupełnij schemat, tak aby określał, który z podanych terminów ma szersze znaczenie, a który –
węższe.  1 p.

przemysł farmaceutyczny, przemysł, przemysł zaawansowanych technologii 

206. Wpisz w prostokąty litery odpowiadające wymienionym wydarzeniom.  2 p.
A. automatyzacja produkcji przemysłowej 
B. pierwsze próby wykorzystania elektryczności 
C. początek górnictwa naftowego
D. wynalezienie maszyny parowej 
E. szybki rozwój przemysłu chemicznego i elektromaszynowego 

Uogólnianie treści geograficznych

207. Napisz jedno zdanie wyjaśniające konieczność wykorzystywania bogactw naturalnych.  1 p. 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

208. Na podstawie podanych niżej przykładów określ różnicę między odkryciem a wynalazkiem. 
 2 p.

Odkrycia: zjawiska elektryczności, prawa powszechnego ciążenia, Ameryki
Wynalazki: pług, druk, maszyna parowa, żarówka, telefon 
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

209. Na podstawie fragmentów artykułów prasowych wymień trudności rozwoju energetyki 
alternatywnej w Polsce.  2 p.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zastosowanie wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktycznych 

210. Podaj znany z życia codziennego lub z prasy przykład wpływu syndromu BANANA na 
lokalizację inwestycji.  2 p.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

211. Podaj dwie cechy tworzyw sztucznych, których nie ma stal.  1 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Wyjaśnianie przyczyn, przebiegu i skutków zjawisk i procesów

212. Wyjaśnij, z czego wynika duże znaczenie OPEC w gospodarce światowej.  1 p.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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Podziemne ciepłe wody w Polsce mogą stać się
energetycznym  przebojem  XXI  wieku.  Po-
trzeba  tylko  trochę  pieniędzy  i  więcej
przekonania. 

„Rzeczpospolita”, 5 marca 2001

Kilka dni temu rozwinęły skrzydła siłownie
w Barzowicach. 6 wiatraków każdy o mocy
833 kW w ciągu jednego roku będą w stanie
wygenerować  prawie  12 Gwh energii.  Nie-
stety zakłady energetyczne bronią się jednak
przed kupowaniem czystego prądu.

„Rzeczpospolita”, 11 maja 2001

O produkcji  biopaliwa  opartego  na  rzepaku  mówi się  od kilku  lat  i  nic  z  tego nie
wynika.  (...)  Dysponujemy  odpowiednio  przygotowanym  zapleczem  badawczym,
technicznym i infrastrukturą umożliwiającą szybką realizację inwestycji. Jednakże (...)
już  w  sierpniu  należałoby  przeprowadzić  kontraktację  rzepaku,  określić  wielkość
dostaw i ceny, a tego raczej w tym roku nie będzie. Brakuje także odpowiedniej liczby
tłoczni.  Szybkie  uruchomienie  produkcji  biopaliwa  jest  możliwe  wyłącznie  przy
wykazaniu ogromnej determinacji rządu dla jego wsparcia.

„Rzeczpospolita”, 16 lipca 2002
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................................................................................................................................................................

213. Podaj główną przyczynę spadku znaczenia węgla kamiennego w bilansie energetycznym świata 
w XX w.  1 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

214. Wymień dwa skutki kryzysu energetycznego w latach siedemdziesiątych XX w.  2 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

215. Zwięźle wyjaśnij, dlaczego alternatywne źródła energii są częściej wykorzystywane w krajach 
bogatych niż w krajach biednych.  2 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

216. Uzupełnij tabelę, wpisując w pierwszej kolumnie główny czynnik lokalizacji hut żelaza w 
wymienionych okręgach przemysłowych.  2 p.

Czynnik lokalizacji huty
Przykłady okręgów przemysłowych

na świecie w Polsce

Okręg Nadrenii Północnej-
Westfalii (Niemcy)

Górnośląski Okręg 
Przemysłowy 

Minas Gerais (Brazylia) 
Damodar (Indie)

Okręg Staropolski

Okręg Japoński Okręg Szczeciński

217. Uzupełnij tabelę, wpisując dwa skutki deglomeracji przemysłu dla aglomeracji miejsko-
przemysłowej i dwa – dla obszarów, na które przenoszą się zakłady przemysłowe.  2 p.

Aglomeracja miejsko-przemysłowa
Obszar, na który przenoszą się

zakłady przemysłowe

218. Wymień dwa czynniki utrudniające rozwój przemysłów zaawansowanych technologii.  2 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

219. Wyjaśnij, dlaczego korzyści aglomeracji obniżają koszty budowy i funkcjonowania zakładów 
przemysłowych.  2 p.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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220. Uzupełnij tabelę, wpisując dwa pozytywne i dwa negatywne skutki powstania nowego zakładu 
przemysłowego.  2 p.

Skutki pozytywne Skutki negatywne

Dostrzeganie problemów i proponowanie rozwiązań w skali lokalnej

221. PW Oceń stan, możliwości i trudności rozwoju przemysłu w swoim miejscu zamieszkania 
(mieście, powiecie, regionie), wypełniając tabelę.  3 p.

A. Jak jest? B. Jak być powinno?

C. Co trzeba zrobić, 
aby poprawić sytuację?

D. Co może utrudnić poprawę sytuacji?

Dostrzeganie problemów i proponowanie rozwiązań w skali globalnej

222. Zaproponuj sposób takiego ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, które nie powodowałoby 
spadku poziomu życia ludności.  2 p.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

223. Podaj przykład skutku uzależnienia krajów wysoko rozwiniętych od importu paliw kopalnych. 
 2 p.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

224. Wyjaśnij, dlaczego restrukturyzacja surowcowych okręgów przemysłowych nastąpiła wyłącznie 
w krajach bogatych.  2 p.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Dostrzeganie problemów i proponowanie rozwiązań w różnych skalach czasowych
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225. Napisz, co stanowi warunek zachowania odnawialności zasobów glebowych i leśnych. 2 p.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

226. Niektóre zakłady przemysłowe uciążliwe dla środowiska przenosi się z krajów bogatych do 
biednych. Wymień wynikające z tego korzyści krajów biednych i oceń przyszłe skutki takiego 
działania.  2 p.

Korzyści Przyszłe skutki
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