
Temat 1: Produkcja roślinna w Polsce 

Wykonaj poniższe ćwiczenia do zeszytu korzystając z podręcznika (strony 128-130). 

ćwicz. 1. Przepisz i uzupełnij tekst:  

W strukturze użytkowania ziemi w Finlandii dominują ………………, natomiast na Ukrainie 

dominują …………….. . W Polsce również dominują ………………………. . W strukturze 

upraw w Polsce największą powierzchnię 70,6% zajmują ………….. . Uprawa ziemniaków 

zajmuje …..% powierzchni. Zbiory wyrażamy w ……, natomiast w decytonach na hektar 

wyrażamy ……………  

ćwicz. 2. Na podstawie mapy rozmieszczenia upraw pszenicy i ziemniaków w Polsce (s.129) 

wykonaj polecenia: 

a) Wybierz i zapisz nazwy regionów geograficznych o największym udziale zasiewów 

pszenicy w ogólnej powierzchni upraw. 

Nizina Podlaska, Nizina Śląska, Nizina Mazowiecka, Pojezierze Pomorskie, Wyżyna Lubelska,  

Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska 

b) Podaj przyczynę dużego udziału zasiewów pszenicy w ogólnej powierzchni upraw w tych 

regionach. 

c) Wymień dwa obszary dużego udziału upraw ziemniaków 

d) Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ziemniaków 

ćwicz. 3.  Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli uzupełnij zdania właściwymi 

informacjami. 

Rodzaj uprawy 

Wielkość zbiorów (w mln t) 

1970 1980 1990 2000 2015 

buraki cukrowe 12,7 10,1 16,7 13,1 9,3 

pszenica 4,6 4,2 9,0 8,5 10,8 

ziemniaki 50,3 26,4 36,3 24,2 6,2 

żyto 5,4 6,6 6,1 4,0 2,0 

A. Zbiory pszenicy były największe w _______ roku. 

B. Zbiory buraków cukrowych w 1990 roku wyniosły ______________mln t. 

C. W latach 1970–2015 najbardziej zmniejszyła się wielkość zbiorów _________________________. 

 

 

 

 

 



Temat 2. Produkcja zwierzęca w Polsce 

Wykonaj poniższe ćwiczenia do zeszytu korzystając z podręcznika (strony 131-133). 

ćwicz. 1. Na podstawie poniższego wykresu zaznacz zdanie zawierające prawdziwe informacje. 

   

A. Pogłowie owiec kształtuje się na poziomie 3 mln szt. 

B. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w ostatnich trzydziestu latach nieznacznie waha się. 

C. Konie są coraz liczniej hodowanymi zwierzętami gospodarskimi. 

D. Pogłowie bydła w 2015 roku wynosiło ok. 6 mln szt. 

 

ćwicz. 2. Wymień główne regiony hodowli trzody chlewnej, bydła i owiec.  

ćwicz. 3. Wybierz i przepisz zestaw, w którym zwierzęta gospodarskie zostały uszeregowane 

w kolejności od największego do najmniejszego udziału w strukturze hodowli w Polsce. 

1. owce, konie, bydło. 

2. trzoda chlewna, owce, bydło. 

3. trzoda chlewna, bydło, owce. 

4. owce, bydło, konie. 

 

ćwicz. 4. Wymień cele hodowli koni w Polsce. 

 

Temat 3. Zmiany w polskim przemyśle 

 

Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na stronach 134-137.  

ćwicz. 1. Przepisz nazwy działów przemysłu skupionych w sekcji przetwórstwa 

przemysłowego. 

wydobycie węgla kamiennego, produkcja wyrobów chemicznych, produkcja artykułów 

spożywczych, wydobycie surowców skalnych, wydobycie rud metali, rozprowadzanie wody, 

wydobycie ropy naftowej 



ćwicz. 2. Do podanych zakładów dopisz literę odpowiadającą nazwie sekcji przemysłu, do 

której on należy.   

1. Piekarnia ….. 

2. Kopalnia soli kamiennej ……… 

3. Miejskie wodociągi i kanalizacja ……….. 

4. Zakład energetyczny ……… 

A. Górnictwo i wydobywanie.                           

B. Przetwórstwo przemysłowe.     

C. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorąca wodę.    

D. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja.       

ćwicz. 3. Przyporządkuj poniższe cechy przemysłu wypisując oddzielnie te, które są 

charakterystyczne na przemysłu przed i po restrukturyzacji 

cechy przemysłu przed restrukturyzacją        cechy przemysłu po restrukturyzacji 

 

 Zwiększenie produkcji w przemyśle ciężkim. 

 Automatyzacja produkcji. 

 Zmniejszenie zatrudnienia w zakładach przemysłowych. 

 Zmniejszenie wydajności produkcji. 

 Wprowadzenie nowocześniejszych technologii w porównaniu do innych krajów 

socjalistycznych. 

 Przewaga dużych przedsiębiorstw odznaczających się przerostem zatrudnienia. 

 Nieefektywna organizacja pracy. 

 Dominacja przemysłu przetwórczego, zwłaszcza motoryzacyjnego. 

 Dostosowanie przemysłu do potrzeb rynku wewnętrznego. 

 Duża materiałochłonność i energochłonność produkcji. 

 

ćwicz. 4. Na podstawie wykresu przedstawiającego strukturę produkcji przemysłowej Polski  

w 2015 roku (podręcznik, s. 136) zapisz w zeszycie zdanie zawierające prawdziwe informacje.       

 Udział przemysłu hutniczego w strukturze produkcji przemysłowej jest wyższy niż 
udział przemysłu drzewnego i papierniczego. 

 Produkcja przemysłu spożywczego stanowi zaledwie 5,7% całej produkcji przemysłowej 

Polski. 

 Największe znaczenie dla produkcji przemysłowej kraju ma przemysł 
elektromaszynowy. 

 Przemysł chemiczny stanowi 26,5% produkcji przemysłowej. 

 

 

 

 



Temat 4. Energetyka  

 

Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku na stronach 138-141.  

 

ćwicz. 1. Uzupełnij i przepisz zdania korzystając z tekstu i wykresów w podręczniku: 

 

W Polsce dominują elektrownie ………………., które wytwarzają …% energii w naszym 

kraju. Krajami, w których najwięcej energii wytwarza w elektrowniach wodnych są  ………….. 

oraz …………….. . We Francji najwięcej energii powstaje w elektrowniach …………… . 

Oprócz Polski ponad 50% energii pochodzącej z elektrowni cieplnych wytwarzają …………… 

oraz ………………… . Energii w elektrowniach wiatrowych najwięcej produkują ………….. 

 

ćwicz. 2. Skopiuj mapę poniżej (np. funkcja PrintScreen) do zeszytu. Jeśli nie masz takiej 

możliwości przerysuj tylko i uzupełnij tabelę. Na mapie Polski zaznaczono numerami (1–3) 

hydroelektrownie. Do każdego z numerów przyporządkuj nazwę miejscowości, w której dana 

hydroelektrownia się znajduje, oraz nazwę rzeki, nad którą została zbudowana.     

Czorsztyn, Porąbka-Żar, Solina, Włocławek; rzeki: San, Wisła, Soła, Dunajec 

 

 

 

 

Ćwicz. 3. Przepisz i uzupełnij zdania: 

W Polsce energia pochodząca z OZE, czyli …………………………………………. wyniosła 

w 2014 r. zaledwie 12,4%. Niemniej jednak wielkość produkcji z OZE w Polsce …………….. 

(rośnie/maleje). Produkcja w elektrowniach wiatrowych w Polsce wyniosła w 2015 r. ………. 

tys. GWh. Elektrownie wodne w naszym kraju cechuje niewielka moc, co wynika z …………. 

…………………. . Elektrownie słoneczne mają …………..(duże/niewielkie) znaczenie  

w naszym kraju. Również na niewielką skalę wykorzystuje się u nas źródła geotermalne, 

spowodowane jest to niekorzystnymi warunkami, np. ………………………………………….. 

Jedna z funkcjonujących geotermii w naszym kraju mieści się w …………………………..   

 

 

Numer  

na 

mapie 

Lokalizacja 

hydroelektrowni 

Nazwa rzeki, nad 

którą została 

zbudowana 

1   

2   

3   



 


