USŁUGI – wersja 02 – test – odpowiedzi
LP

ODPOWIEDŹ

5. np.:
Za bezpieczniejszy dla środowiska uznawany jest transport ropy naftowej rurociągiem.

1. Np.:

- wzrost znaczenia powiązań międzynarodowych w gospodarce światowej, a co za tym idzie konieczność bardziej
nasilonych kontaktów personalnych w obrębie gospodarczych organizacji typu korporacji międzynarodowych i
stowarzyszeń gospodarczych, np.: UE, politycznych (NATO, ONZ),
- rośnie asortyment cennych towarów, które bezpieczniej jest przewozić transportem lotniczym (np.: produkty
technologicznie zaawansowane),
- transport lotniczy umożliwia pokonywanie dużych odległości w krótkim czasie,
- może być wykorzystywany do przewozu towarów nie nadających się do długiego transportu,
- coraz więcej ludzi deklaruje chęć podróżowania samolotami,
- transport lotniczy niekiedy jest jedynym rodzajem transportu, z którego można korzystać, ze względu na warunki
naturalne,
- niekorzystny wpływ transportu lotniczego na środowisko geograficzne jest mniejszy niż transportu
samochodowego,
- także bezpieczeństwo podróżowania samolotem jest większe niż w przypadku korzystania z samochodu.

Argumenty; np.:
-w razie awarii mniej ropy przenika do środowiska z rurociągu, z tankowca wycieka prawie cała
zawartość i szybko się rozprzestrzenia po powierzchni wodnej
-łatwiej opanować awarię rurociągu (ląd) niż tankowca (morze – środowisko bardzo dynamiczne mobilne)
-w awarii rurociągu skażenie środowiska ma charakter lokalny, przy awarii tankowca skażeniu ulega na
dużym obszarze morze i wybrzeże; jest to bardzo groźne (śmiertelne) dla ptactwa wodnego

6. 1. Znaczne wahania stanów wód w ciągu roku.

2. Zlodzenie wód (obecność kry) w półroczu zimowym.

7.

2. Np.:
- zanieczyszczenie ściekami,odpadami zbiorników wodnych
- zanieczyszczenie gleb i powietrza wskutek nasilonego ruchu samochodowego
- zmiany w rzeźbie terenu na trasach górskich
- niszczenie roślinności naturalnej (zadeptywanie przez turystów, wycinanie lasów)
- przekształcenie krajobrazu przez tworzenie zabudowy turystycznej

a) 41 010 mln $ – 55 113 mln $ =(–14 103) mln $ USA
b) B. Australia, RPA, Stany Zjednoczone, Kanada

8. a)
Np. 1. Japonia

2. Holandia

3. Niemcy

b)

3. Np.
a)

długość linii kolejowych ogółem jest większa w państwach o dużej powierzchni

b)

gęstość linii kolejowych jest większa w państwach o małej powierzchni

4. Np.
- zmiany głównych partnerów – przed 1990 r. były to europejskie kraje socjalistyczne, a obecnie są to kraje
UE, np. Niemcy.
Przyczyny:
- rozpad ZSRR i RWPG – załamanie się rynków wschodnich,
- zmiana ustroju w Polsce,
- przemiany polityczne w Europie.
Punktacja:

0-6 – niedostateczny;

7-8 – dopuszczający;

9-11 – dostateczny;

Holandia
Np. Port w Rotterdamie jest największym portem przeładunkowym świata. Holandia importuje drogą
morską głównie surowce (także import towarów przemysłowych, maszyn, urządzeń i sprzętu
transportowego), a eksportuje towary wysoko przetworzone (np. wyroby przemysłu
elektrotechnicznego, elektronicznego i precyzyjnego, produkty biotechnologiczne, ciężarówki,
autobusy, samochody osobowe, produkty rolno-spożywcze, chemiczne). Generalnie produkty
eksportowane mają mniejszą wagę.
Meksyk
Np. Eksportuje drogą morską przede wszystkim surowce tj. ropa naftowa i produkty ropopochodne a
także wyroby przemysłowe, a importuje artykuły przemysłowe, głównie maszyny i urządzenia
elektryczne i produkty hutnicze.

12-13 – dobry;

14-15 – b. dobry;

16 – celujący

