ZBIÓR ZADAŃ

CKE 2015 – ZAKRES ROZSZERZONY

Zadanie: 336
Wiejska gmina Kobierzyce położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego na południe od Wrocławia, w bliskim sąsiedztwie tego
miasta. W północnej części gminy znajduje się węzeł komunikacyjny dróg krajowych i międzynarodowych. Jeszcze w XIX w. Kobierzyce były wsią
tkaczy i rolników, ale pod koniec XX w. zmieniły swoje oblicze. Gmina Kobierzyce obecnie liczy 16 tys. mieszkańców. Korzystne położenie
geograficzne i polityka gospodarcza władz samorządowych przyczyniły się do atrakcyjności gminy dla inwestorów polskich i zagranicznych.
Szacunkowa wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w gminie Kobierzyce obecnie wynosi ponad 2,5 mld euro.
W ciągu ostatnich lat zatrudnienie znalazło tu ok. 25 000 osób z całego regionu. Powstały tu inwestycje firm, m.in.: Cadbury Wedel, Makro Cash &
Carry, IKEA. Strategicznymi inwestorami są znajdujące się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zakłady LG Display, LG Electronics i Toshiba.
Fotografie przedstawiają wybrane miejsca w gminie Kobierzyce

1. Magazyny i sklepy
wielkopowierzchniowe w Kobierzycach

2. Węzeł drogowy na południe od
Wrocławia w gminie Kobierzyce

3. Inwestycje w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Kobierzycach

Wymień dwa rodzaje działalności społeczno-gospodarczej, które rozwinęły się w gminie Kobierzyce.

4. Kobierzyce, centrum
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Wymień dwa rodzaje działalności społeczno-gospodarczej, które rozwinęły się w gminie Kobierzyce.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Niektóre rodzaje działalności rozwinięte w gminie możesz odczytać, analizując tekst, np. działalność komunikacyjną, o której świadczy węzeł dróg. Fotografie stwarzają możliwość
odczytania innych rodzajów działalności, jak np. działalność usługowa i produkcyjna, o której świadczy funkcjonowanie centrum handlowego i utworzenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Na fotografiach dostrzeżesz także tereny rolnicze. Rozwiązanie zadania nie może polegać na cytowaniu informacji z tekstu. Informacje te musisz zinterpretować i
zaprezentować.
Przykłady poprawnych odpowiedzi
W Kobierzycach rozwinęła się działalność:
 administracyjna - znajduje się tam siedziba gminy,
 produkcyjna - przemysłowa, rolnicza.
 usługowa - handlowa, komunikacyjna.
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Podaj dwa przykłady przeobrażeń społeczno-gospodarczych, które zaszły na terenie gminy Kobierzyce.
Wskazówki do rozwiązania zadania
Z tekstu możesz odczytać, że Kobierzyce w przeszłości były wsią tkaczy i rolników. Pozwoli to na dostrzeżenie przeobrażeń w gminie, które zaszły od tego czasu. Świadczy o nich zmiana
w zabudowie (fot. 4.) czy zmiana w pełnionych pozarolniczych funkcjach, na które wskazują fotografie 1.-3. Ponadto w tekście zawarto informacje o przeobrażeniach społecznogospodarczych, takich jak zmiana struktury zatrudnienia - na terenach wiejskich powstały centra usługowe i zakłady nowoczesnych technologii (drugi akapit tekstu, fotografie 1. i 3.).






Przykłady poprawnych odpowiedzi
Zmniejszyła się powierzchnia użytków rolnych (wskutek rozrastania się zabudowy usługowej i produkcyjnej).
Wykształciły się nowe, nierolnicze funkcje.
Rozbudowana została infrastruktura transportowa.
Zmieniła się struktura zatrudnienia - wzrósł udział zatrudnionych w usługach i sferze produkcyjnej.
Nastąpiły zmiany zabudowy i jej charakteru wskazujące na postępującą urbanizację wsi.
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Podaj dwa czynniki, które przyczyniły się do rozwoju gminy Kobierzyce od końca XX w. Uzasadnij znaczenie każdego z czynników dla
rozwoju gminy.
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Podaj dwa czynniki, które przyczyniły się do rozwoju gminy Kobierzyce od końca XX w. Uzasadnij znaczenie każdego z czynników dla rozwoju gminy.
Wskazówki do rozwiązania zadania
W rozwiązaniu zadania skoncentruj się na odnalezieniu zależności rozwoju gminy od czynników, które ten rozwój umożliwiły. Zawarto je w tekście w sformułowaniach, np. bliskie sąsiedztwo
Wrocławia, węzeł komunikacyjny, polityka gospodarcza władz samorządowych. O czynnikach rozwoju możesz wnioskować także na podstawie fotografii przedstawiających węzeł drogowy czy
uzbrojony technicznie teren w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W drugiej części zadania wykaż znaczenie każdego z czynników (wymagane są dwa) dla rozwoju gminy i w ten sposób
udokumentuj poprawność doboru danego czynnika.
Przykłady poprawnych odpowiedzi
Czynnik: bliskie sąsiedztwo Wrocławia i uzasadnienie:
 Wrocław, jako duże miasto z wyższymi uczelniami, szkołami, zapewnia dopływ wykwalifikowanej kadry zatrudnianej w firmach na terenie gminy,
 bliskość Wrocławia ułatwia współpracę z ośrodkami naukowymi, co umożliwia wprowadzanie innowacji i podnoszenie jakości wyrobów wytwarzanych na terenie gminy,
 Wrocław stanowi chłonny rynek zbytu na usługi i produkty wytwarzane w gminie.
Czynnik: rozwinięta sieć transportowa i uzasadnienie:
 dzięki zlokalizowaniu węzła drogowego na terenie gminy wzrosła dostępność komunikacyjna gminy.
Czynnik: Specjalna Strefa Ekonomiczna i uzasadnienie:
 ulgi w płaceniu podatku dochodowego na terenie SSE są zachętą dla inwestorów, którzy przyciągają kolejne nowe inwestycje do gminy,
 zwrot części kosztów poniesionych na inwestycje w SSE przyciąga inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy w gminie.

Zadanie: 339
W tabeli przedstawiono wybrane informacje odnoszące się do chowu zwierząt gospodarskich i produkcji rolnej w Polsce w latach 1980-2011.

1980

Pogłowie trzody
chlewnej
[mln szt.]
21,3

Pogłowie
bydła
[mln szt.]
12,6

Produkcja żywca rzeźnego w
przeliczeniu na mięso
[kg na 1 mieszkańca]
58,5

Przeciętny roczny udój
mleka od 1 krowy
[dm3]
2730

1990

19,5

10,0

83,6

3142

2000

17,1

6,1

81,5

3668

2011

13,5

5,8

103,0

4618

Rok

Na podstawie informacji przedstawionych w tabeli uzasadnij, że zmiany zachodzące w pogłowiu zwierząt gospodarskich i produkcji rolnej,
mogą być korzystne dla gospodarki Polski.
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Na podstawie informacji przedstawionych w tabeli uzasadnij, że zmiany zachodzące w pogłowiu zwierząt gospodarskich i produkcji rolnej,
mogą być korzystne dla gospodarki Polski.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Zwróć uwagę, że przedstawione w tabeli informacje świadczą o jakościowych i ilościowych zmianach zachodzących w polskim rolnictwie. Dane zawarte w tabeli przedstawiają
wielkość chowu zwierząt (pogłowie w milionach sztuk) jak i wydajność produkcji zwierzęcej (mięso w kilogramach na 1 mieszkańca, udój mleka od 1 krowy w decymetrach
sześciennych). Stosując myślenie przyczynowo-skutkowe, postaraj się dowieść, że zachodzące zmiany są korzystne dla gospodarki, np. spadek pogłowia przy wzroście wydajności
świadczy o wzroście intensywności chowu, co należy uznać za zmianę korzystną dla gospodarki, ponieważ uzyskujemy więcej mięsa i mleka przy mniejszych stadach
hodowlanych.
Przykłady poprawnych odpowiedzi
 Przedstawione zmiany mogą być korzystne, gdyż pomimo spadku pogłowia zwierząt, wzrosła produkcja artykułów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso i mleko, co
świadczy o wzroście wydajności produkcji.
 Przedstawione zmiany mogą być korzystne, gdyż wzrost produkcji mięsa i mleka przy spadku pogłowia świadczy o wzroście nakładów na produkcję, co powinno przekładać się
także na wzrost jakości mleka i mięsa.

Zadanie: 340
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Podaj dwa czynniki, które wpłynęły na przedstawione w tabeli zmiany w pogłowiu zwierząt gospodarskich i wydajności produkcji rolnej w
Polsce. Uzasadnij wpływ każdego czynnika na produkcję rolną w Polsce.
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Podaj dwa czynniki, które wpłynęły na przedstawione w tabeli zmiany w pogłowiu zwierząt gospodarskich i wydajności produkcji rolnej w
Polsce. Uzasadnij wpływ każdego czynnika na produkcję rolną w Polsce.

Wskazówki do rozwiązania zadania
W zadaniu zastosuj myślenie przyczynowo-skutkowe. Najpierw odpowiedz na pytanie: dlaczego nastąpił spadek pogłowia zwierząt gospodarskich i wzrost produkcji mięsa oraz mleka w
latach zapisanych w tabeli? W uzasadnieniu odwołaj się do skutków procesów gospodarczych zachodzących w Polsce, w tym m.in. do likwidacji PGR-ów, wprowadzania gospodarki
wolnorynkowej, napływu dotacji dla rolnictwa z UE. Na przykład likwidacja PGR-ów spowodowała konieczność zmniejszenia stad bydła hodowanego, wzrost importu mięsa z zagranicy
może wpływać na spadek opłacalności chowu, ale też wymusza wyższą jakość chowu, aby sprostać konkurencji.
Przykłady poprawnych odpowiedzi
Czynnik: likwidacja PGR-ów i uzasadnienie wpływu na produkcję rolną:
 likwidacja PGR-ów doprowadziła do zmniejszenia pogłowia bydła w Polsce.
Czynnik: dotacje UE do produkcji żywca w Polsce i uzasadnienie wpływu na produkcję rolną:
 dotacje pozwoliły na inwestycje w gospodarstwach sprzyjające wzrostowi wydajności i towarowości produkcji rolnej.
Czynnik: wzrost udziału dużych gospodarstw specjalizujących się w chowie zwierząt gospodarskich i uzasadnienie wpływu na prod. rolną:
 duże gospodarstwa produkują głównie na rynek i operując większym kapitałem, przyczyniają się do wzrostu wydajności produkcji rolnej.
Czynnik: choroby zwierząt o dużej skali, np. BSE krów (tzw. choroba szalonych krów, lata 90. XX w.) lub pomór afrykański świń i uzasadnienie wpływu na produkcję rolną:
 spadła opłacalność chowu wskutek spadku spożycia mięsa przez konsumentów z obawy przed możliwością zarażenia się (lub: wystąpiła konieczność przymusowego uboju zagrożonych
chorobą zwierząt).

Zadanie: 341
Zaznacz trzy zmiany, które zaszły w polskim rolnictwie w wyniku jego restrukturyzacji i modernizacji po 1990 r.
A. Zwiększenie się liczby gospodarstw.
B. Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych.
C. Zwiększenie się poziomu mechanizacji rolnictwa.
D. Wzrost średniej powierzchni gospodarstw rolnych.
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Wskazówki do rozwiązania zadania
Najprościej rozwiązać zadanie, uwzględniając fakt, że zmiany w polskim rolnictwie idą w kierunku upodobnienia tego sektora gospodarki do poziomu rolnictwa w dobrze
rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Zmiany te zmierzają do podniesienia efektywności gospodarowania (zwiększenia opłacalności, podniesienia jakości produktów rolnych,
obniżenia kosztów produkcji). Należy więc zaznaczyć zmiany, które temu służą.
B, C, D

Zadanie: 342
Na mapie Polski literami A-D zaznaczono wybrane obszary, na których występują gleby zdegradowane.
Na wykresie przedstawiono zasoby i wielkość wydobycia jednego z surowców mineralnych w Polsce w latach 1989-2009.

Podaj nazwę surowca mineralnego, którego zasoby i wielkość wydobycia przedstawiono na wykresie oraz literę, którą oznaczono na mapie
obszar gleb zdegradowanych w wyniku eksploatacji tego surowca.

Zadanie: 342
Na mapie Polski literami A-D zaznaczono wybrane obszary, na których występują gleby zdegradowane.
Na wykresie przedstawiono zasoby i wielkość wydobycia jednego z surowców mineralnych w Polsce w latach 1989-2009.

Podaj nazwę surowca mineralnego, którego zasoby i wielkość wydobycia przedstawiono na wykresie oraz literę, którą oznaczono na mapie
obszar gleb zdegradowanych w wyniku eksploatacji tego surowca.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby udzielić poprawnej odpowiedzi, warto wiedzieć, że:
 największą degradację gleb powoduje eksploatacja surowców mineralnych, zwłaszcza jeśli jest prowadzona metodą odkrywkową,
 obecnie metodę odkrywkową eksploatowany jest w Polsce węgiel brunatny oraz surowce skalne, np. żwir, piaskowiec, granit,
 w przeszłości metodą odkrywkową prowadzono w naszym kraju również wydobycie siarki.
Analizując wykres zauważ, że po 1990 r. nastąpił silny spadek wielkości wydobycia surowca (z prawie 5 mln do poniżej 0,5 mln t) mimo dużych jego zasobów. Zastanów się, w
przypadku którego surowca wydobywanego metodą odkrywkową (węgiel brunatny, surowce skalne, siarka), nastąpił tak silny spadek wydobycia. Przypomnij sobie, jakie surowce
mineralne były lub są eksploatowane na obszarach A-D, a następnie powiąż wielkość i zmiany wydobycia z właściwym surowcem mineralnym.
Siarka, C

Zadanie: 343
Na mapie Polski zaznaczono rejony wydobycia surowców metalicznych i chemicznych w Polsce.
Uzupełnij legendę mapy. Dla każdego numeru podaj nazwę odpowiedniego surowca.

Zadanie: 343
Na mapie Polski zaznaczono rejony wydobycia surowców metalicznych i chemicznych w Polsce.
Uzupełnij legendę mapy. Dla każdego numeru podaj nazwę odpowiedniego surowca.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Zwróć uwagę, że wybór surowców, których nazwy trzeba podać, został ograniczony do dwóch grup: metaliczne i chemiczne. Dlatego nie może pojawić się w legendzie nazwa
surowca z innej grupy (np. energetycznego) - nawet, jeśli któraś sygnatura jest w rejonie jego wydobycia. Surowce metaliczne występujące na terenie Polski, których wydobycie ma
duże znaczenie dla gospodarki kraju, to rudy miedzi oraz rudy cynku i ołowiu, natomiast surowce chemiczne to sól kamienna i siarka.
1. Sól kamienna.
2. Siarka.
3. Rudy cynku i ołowiu.
4. Rudy miedzi.

Zadanie: 344
W tabeli przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej (w procentach) według rodzajów elektrowni w Austrii, Islandii, Polsce i
Republice Czeskiej w 2008 r.
L.p.

Państwo

1.

Polska

Elektrownie
cieplne

wodne

jądrowe

geotermalne

98,7

1,3

-

-

2.

65,1

2,8

31,8

0,3

3.

36,3

60,6

-

3,0

4.

0,0

75,5

-

24,5

Zadanie: 344
W tabeli przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej (w procentach) według rodzajów elektrowni w Austrii, Islandii, Polsce i
Republice Czeskiej w 2008 r.
L.p.

Państwo

1.

Elektrownie
cieplne

wodne

jądrowe

geotermalne

Polska

98,7

1,3

-

-

2.

Republika Czeska

65,1

2,8

31,8

0,3

3.

Austria

36,3

60,6

-

3,0

4.

Islandia

0,0

75,5

-

24,5

Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby właściwie przyporządkować państwa do danych zawartych w tabeli należy wziąć pod uwagę czynniki decydujące o budowie prezentowanych typów elektrowni i
występowanie tych czynników w poszczególnych państwach.
Uwzględnij prawidłowości:
 elektrownie cieplne mają duże znaczenie w państwach, które posiadaj ą własne surowce energetyczne, lub których podstawą produkcji energii elektrycznej są surowce
importowane,
 elektrownie wodne funkcjonują tam, gdzie płyną rzeki o odpowiednim potencjale energetycznym, np. mające duże spadki,
 elektrownie jądrowe budowane są głównie w krajach bogatych,
 elektrownie geotermalne mogą być budowane tylko tam, gdzie można wykorzystać energię termiczną skał lub wód znajdujących się we wnętrzu Ziemi.
Przypomnij sobie warunki naturalne krajów wymienionych w zadaniu, a następnie ustal, które z krajów mają duże zasoby surowców energetycznych, np. węgla.

Zadanie: 345
Na wykresach przedstawiono udział poszczególnych nośników energii w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce w
latach 2004 i 2013.

Przedstaw dwie istotne zmiany, które nastąpiły w strukturze produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce.

Zadanie: 345
Na wykresach przedstawiono udział poszczególnych nośników energii w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce w
latach 2004 i 2013.

Przedstaw dwie istotne zmiany, które nastąpiły w strukturze produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Aby poprawnie rozwiązać zadanie, należy porównać przedstawione na wykresach wartości i wyłonić nośniki energii, których udział w produkcji energii odnawialnej uległ
największym zmianom. Następnie należy określić tendencję zmian w wykorzystaniu tych nośników. Zwróć uwagę na zmiany, jakie zaszły w wykorzystaniu wody, wiatru czy
biopaliw do produkcji energii elektrycznej. Polecenie zadania brzmi przedstaw, dlatego odpowiedź nie może ograniczać się do stwierdzenia, np. wzrost biopaliw.





Przykłady poprawnych odpowiedzi
W 2013 r. ponad połowę tej energii wyprodukowano, wykorzystując biopaliwa, podczas gdy w 2004 r. 2/3 energii wyprodukowały elektrownie wodne.
Udział biopaliw w produkcji energii elektrycznej Polski wzrósł w latach 2004-1013 prawie dwukrotnie.
W 2013 r., w porównaniu do 2004 r., zwiększył się ponad 5-krotnie udział energii wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych.
W latach 2004-2014 nastąpił bardzo duży spadek udziału wody - z 2/3 do ok. 15%.

Zadanie: 346
Na mapie literami A-E oznaczono okręgi przemysłowe:
łódzki, poznański, tarnobrzeski, wałbrzyski i warszawski.

Podaj trzy litery oznaczające na mapie okręgi przemysłowe, których rola w gospodarce Polski
zmniejszyła się po 1990 r. Dla każdego z tych okręgów określ główną przyczynę spadku jego
znaczenia w gospodarce Polski.

Zadanie: 346
Na mapie literami A-E oznaczono okręgi przemysłowe:
łódzki, poznański, tarnobrzeski, wałbrzyski i warszawski.

Podaj trzy litery oznaczające na mapie okręgi przemysłowe, których rola w gospodarce Polski
zmniejszyła się po 1990 r. Dla każdego z tych okręgów określ główną przyczynę spadku jego
znaczenia w gospodarce Polski.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Rozwiązanie zadania rozpocznij od rozpoznania okręgów przemysłowych zaznaczonych na mapie. W rozwiązaniu zadania pomocna jest znajomość procesu restrukturyzacji i
przemian ekonomicznych związanych z wprowadzeniem gospodarki rynkowej w Polsce w latach 90. XX w. Podając przyczyny stagnacji okręgów, trzeba udowodnić rozumienie
przemian gospodarczych, w tym jakościowych, które dokonały się w wyniku transformacji gospodarki w Polsce, takich jak np. otwarcie się polskiej gospodarki na rynek światowy
czy restrukturyzacja przemysłu.
C, D, E

Przykłady poprawnych odpowiedzi
Okręg C, przyczyny:
 w wyniku restrukturyzacji gospodarki zamknięto duże nierentowne zakłady dominującego przemysłu włókienniczego, wskutek czego okręg utracił większość miejsc pracy,
 okręg utracił rynki zbytu po rozpadzie ZSRR, który był jednym z najważniejszych odbiorców towarów przemysłu lekkiego,
 okręg utracił rynki zbytu wskutek otwarcia się polskiej gospodarki na towary przemysłu lekkiego tańsze lub wyższej jakości.
Okręg D, przyczyna: ograniczono do minimum wydobycie siarki wskutek tańszego i bardziej ekologicznego jej odzyskiwania w procesach przemysłowych.
Okręg E, przyczyny:
 zaniechano eksploatacji węgla kamiennego w Zagłębiu Wałbrzyskim wskutek niskiej rentowności kopalń; konkurencyjny stał się także import węgla kamiennego,
 w wyniku restrukturyzacji przemysłu w Polsce zmalał popyt na węgiel kamienny.

Zadanie: 347
W tabeli przedstawiono produkcję węgla kamiennego w Polsce w latach 1985-2013.
Rok

1985

1990

2000

2010

Produkcja węgla
kamiennego [mln t]

192

148

103

76,7

Określ tendencję zmian produkcji węgla kamiennego w Polsce w latach 1985-2013, a następnie podaj dwie przyczyny zmian produkcji tego
surowca.

Zadanie: 347
W tabeli przedstawiono produkcję węgla kamiennego w Polsce w latach 1985-2013.
Rok

1985

1990

2000

2010

Produkcja węgla
kamiennego [mln t]

192

148

103

76,7

Określ tendencję zmian produkcji węgla kamiennego w Polsce w latach 1985-2013, a następnie podaj dwie przyczyny zmian produkcji tego
surowca.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Dokonaj analizy danych liczbowych. Określ jedynie kierunek zmian wielkości produkcji (tendencja rosnąca / tendencja malejąca). Aby podać przyczyny zmian produkcji węgla
kamiennego, przypomnij sobie informacje o przemianach gospodarczych Polski po 1989 r., tj. proces restrukturyzacji i towarzyszące mu zmiany (np. zamykanie nierentownych
przedsiębiorstw, zmniejszanie energochłonności gospodarki), prywatyzację przedsiębiorstw, utratę wielu rynków zbytu. Zwróć uwagę, że węgiel kamienny w Polsce jest
eksploatowany metodą głębinową. Zastanów się, jak metoda eksploatacji wpływa na koszty wydobycia i ceny węgla kamiennego.
Produkcja węgla kamiennego w Polsce ma tendencję malejącą.

Przykłady poprawnych odpowiedzi
Przyczyny:
 zmniejszenie popytu na węgiel kamienny na rynku krajowym związany np. ze spadkiem produkcji wielu wyrobów, przestawieniem się zakładów na bardziej energooszczędne
technologie, upowszechnieniem technik oszczędniejszego ogrzewania mieszkań,
 zmniejszenie eksportu węgla kamiennego w związku z utratą wielu rynków zbytu,
 niska konkurencyjność cen surowca w związku z rosnącymi kosztami wydobycia
 pojawieniem się na rynku dużo tańszego węgla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Australii.

Zadanie: 348
Na wykresie przedstawiono dynamikę produkcji wybranych wyrobów przemysłowych w Polsce w 2012 r. w porównaniu z 2005 r. Wartość
produkcji przemysłowej w 2005 r. przyjęto za 100.

Uzasadnij, że dynamika produkcji przedstawionych na wykresie wyrobów przemysłowych jest wynikiem restrukturyzacji przemysłu w Polsce

Zadanie: 348
Na wykresie przedstawiono dynamikę produkcji wybranych wyrobów przemysłowych w Polsce w 2012 r. w porównaniu z 2005 r. Wartość
produkcji przemysłowej w 2005 r. przyjęto za 100.

Uzasadnij, że dynamika produkcji przedstawionych na wykresie wyrobów przemysłowych jest wynikiem restrukturyzacji przemysłu w Polsce

Wskazówki do rozwiązania zadania
Restrukturyzacja przemysłu polega m.in. na zmianie profilu produkcji, co osiąga się poprzez likwidację lub znaczne ograniczenie produkcji tradycyjnych gałęzi przemysłu i
zastąpieniu ich przemysłami nowoczesnymi.
Z wykresu odczytasz, jakie gałęzie przemysłu w prezentowanym przedziale czasowym rozwijały produkcję najbardziej dynamicznie, a jakie najmniej. Pamiętaj, że na wykresie nie
jest ukazana wielkość produkcji określonych wyrobów, tylko jej dynamika (wzrost bądź spadek).
Przykład poprawnej odpowiedzi
W wyniku restrukturyzacji intensywnie rośnie produkcja wyrobów gałęzi przemysłu nowoczesnego, wykorzystujących nowe technologie, spada natomiast produkcja wyrobów
przemysłu tradycyjnego.
Wykres potwierdza tę sytuację. Wynika z niego, że szybko rosła produkcja urządzeń elektrycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych, czyli wyrobów nowoczesnych gałęzi
przemysłu, spadała zaś produkcja odzieży i wydobycie węgla, czyli przemysłu tradycyjnego i górnictwa.

Zadanie: 349
Na mapach przedstawiono wielkość i dynamikę
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na 1 mieszkańca według województw Polski w
latach 2007-2010.
Sformułuj wniosek odnoszący się do różnic w
wielkości i dynamice napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych na 1 mieszkańca w
województwach Polski wschodniej w porównaniu
z województwami zachodnimi.

Zadanie: 349
Na mapach przedstawiono wielkość i dynamikę
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na 1 mieszkańca według województw Polski w
latach 2007-2010.
Sformułuj wniosek odnoszący się do różnic w
wielkości i dynamice napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych na 1 mieszkańca w
województwach Polski wschodniej w porównaniu
z województwami zachodnimi.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Przedstawiając różnice w napływie i dynamice bezpośrednich inwestycji zagranicznych, odnieś się zarówno do województw Polski wschodniej, jak i zachodniej. Wniosek nie
powinien zawierać porównań poszczególnych województw, ale odnosić się do zespołu województw Polski wschodniej i zachodniej. Zauważ też, że wniosek musi odnosić się do
dwóch zmiennych: wielkości bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 1 mieszkańca oraz do dynamiki ich napływu.
Przykład poprawnej odpowiedzi
Wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 1 mieszkańca w województwach zachodnich jest większa niż w województwach wschodnich, ale województwa wschodnie
mają w porównaniu z województwami zachodnimi większą dynamikę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Zadanie: 350
Na mapach przedstawiono wielkość i dynamikę
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na 1 mieszkańca według województw Polski w
latach 2007-2010.
Wyjaśnij, dlaczego występują różnice w wielkości
bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 1
mieszkańca między województwami Polski
zachodniej i wschodniej.

Zadanie: 350
Na mapach przedstawiono wielkość i dynamikę
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na 1 mieszkańca według województw Polski w
latach 2007-2010.
Wyjaśnij, dlaczego występują różnice w wielkości
bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 1
mieszkańca między województwami Polski
zachodniej i wschodniej.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Wyjaśnienie wymaga podania argumentu, w którym należy wykorzystać ogólną wiedzę dotyczącą przestrzennego zróżnicowania gospodarki w Polsce. W odpowiedzi możesz
odwołać się do różnic w poziomie rozwoju sieci transportowej czy różnic w poziomie rozwoju przemysłu. Skup się na zachętach gospodarczych dla biznesu, które występują w
lepiej rozwiniętych województwach zachodnich oraz na barierach dla inwestycji gospodarczych w Polsce wschodniej, wynikających m.in. ze słabszego rozwoju społecznogospodarczego tego regionu. Odpowiedź ma stanowić wyjaśnienie, zatem oprócz przyczyny różnic, staraj się podać także uzasadnienie jej znaczenia dla inwestycji, np. Przyczyną
różnic jest wyższy ogólny poziom rozwoju gospodarczego województw zachodnich, co zwiększa chłonność rynku zbytu na towary i usługi i zapewnia większe dochody
inwestorom.
Przykłady poprawnych odpowiedzi
 W Polsce zachodniej występuje wyższy ogólny poziom rozwoju gospodarczego, co obniża koszty inwestycji i kreuje rynek zbytu na towary i usługi.
 Województwa zachodnie mają silniejsze związki z gospodarkami państw zachodnich z racji bliskości położenia geograficznego, zwłaszcza Niemiec, skąd pochodzi wielu
inwestorów.
 Województwa zachodnie są lepiej powiązane z systemem transportowym Europy Zachodniej, lepiej rozwinięte jest tu zaplecze logistyczne, co obniża inwestorom koszty.

Zadanie: 351
Na mapach przedstawiono wielkość i dynamikę
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na 1 mieszkańca według województw Polski w
latach 2007-2010.
Podaj po jednym przykładzie wpływu, jaki
bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą
wywierać na rozwój społeczny i rozwój
gospodarczy województw Polski wschodniej.

Zadanie: 351
Na mapach przedstawiono wielkość i dynamikę
napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na 1 mieszkańca według województw Polski w
latach 2007-2010.
Podaj po jednym przykładzie wpływu, jaki
bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą
wywierać na rozwój społeczny i rozwój
gospodarczy województw Polski wschodniej.

Wskazówki do rozwiązania zadania
W rozwiązaniu zadania odwołaj się do wiedzy o regionalnym zróżnicowaniu rynku pracy i migracji w Polsce. Zastanów się, jakie znaczenie mogą mieć inwestycje dla ludności
poszukującej pracy w regionie o słabszym na tle kraju rozwoju gospodarczym i wyludniającym się. Przykłady wpływu inwestycji na rozwój wschodnich regionów Polski powinny
zatem dotyczyć przede wszystkim korzyści, które ten region może odnosić z inwestycji.
Przykłady poprawnych odpowiedzi

Wpływ na rozwój społeczny:
 rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwach Polski wschodniej może osłabić emigrację ludności i wyludnianie się tych obszarów,
 nowe inwestycje mogą przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia poprzez stwarzanie nowych miejsc pracy.
Wpływ na rozwój gospodarczy:
 nowe inwestycje, stwarzając miejsca pracy, przyczyniają się do wzrostu dochodów ludności i ożywienia gospodarczego regionu,
 nowe inwestycje aktywizują rozwój gospodarczy, przyczyniając się do rozwoju infrastruktury i wzrostu dochodów gmin.

Zadanie: 352
W tekście opisano największy i najbardziej znany polski klaster, jakim jest Dolina Lotnicza.
Dolina Lotnicza jest Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego w Rzeszowie. Klaster
skupia 80 podmiotów: firmy produkcyjne i usługowe, Politechnikę Rzeszowską oraz instytucje
badawcze. Firmy tworzące klaster wytwarzają 90% krajowej produkcji sektora lotniczego. Klaster ten
zalicza się do najciekawszych inicjatyw w tej części Europy i ma duży potencjał do dalszego rozwoju.
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie ośrodków klastra Dolina Lotnicza.

Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.

Lp.

Informacja

1.

Klaster, którego przykład stanowi Dolina Lotnicza, jest geograficznym skupiskiem
firm różnych gałęzi przemysłu.

2.

Jednym z czynników lokalizacji klastra Dolina Lotnicza jest tradycja przemysłu
lotniczego na przedstawionym obszarze.

3.

Wszystkie przedstawione na mapie ośrodki wchodzące w skład Doliny Lotniczej
tworzą aglomerację monocentryczną rozwiniętą wokół Rzeszowa.

Prawda

Fałsz

Zadanie: 352
W tekście opisano największy i najbardziej znany polski klaster, jakim jest Dolina Lotnicza.
Dolina Lotnicza jest Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego w Rzeszowie. Klaster
skupia 80 podmiotów: firmy produkcyjne i usługowe, Politechnikę Rzeszowską oraz instytucje
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Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.
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Wskazówki do rozwiązania zadania
Zdanie 1. poprawnie ocenisz po przeczytaniu tekstu wprowadzającego, w którym mowa o jednym sektorze gospodarki rozwijanym przez firmy wchodzące w skład klastra. Zdanie
2. ze względu na historyczną i gospodarczą przeszłość tego obszaru jest prawdziwe - w przeszłości obszar ten znajdował się w zasięgu COP-u, w którym m.in. rozwinięto przemysł
lotniczy, w tym fabrykę silników lotniczych w Rzeszowie i Zakłady Lotnicze w Mielcu. W zdaniu 3. podaną informację zweryfikuj, analizując mapę. Rzeszów, chociaż skupia
najwięcej firm, nie tworzy z wszystkimi ośrodkami Doliny Lotniczej aglomeracji monocentrycznej. W skład Doliny Lotniczej wchodzą bowiem także firmy Krakowa, Bielsko-Białej,
Lublina, a nie są to miasta satelitarne Rzeszowa.

Zadanie: 353
Na wykresie przedstawiono zmiany wartości produkcji przemysłu według sektorów własności w Polsce w latach 1995-2010.

Uzasadnij, podając dwa argumenty, że przedstawione na wykresie zmiany udziału sektora prywatnego w ogólnej wartości produkcji
przemysłu są korzystne dla gospodarki Polski.

Zadanie: 353
Na wykresie przedstawiono zmiany wartości produkcji przemysłu według
sektorów własności w Polsce w latach 1995-2010.
Uzasadnij, podając dwa argumenty, że przedstawione na wykresie zmiany
udziału sektora prywatnego w ogólnej wartości produkcji przemysłu są
korzystne dla gospodarki Polski.

Wskazówki do rozwiązania zadania
W odpowiedzi zwróć uwagę na tempo zmian wielkości produkcji przemysłowej w sektorze prywatnym w porównaniu z sektorem publicznym i wynikające z tego korzyści dla
gospodarki. Pamiętaj, że każda działalność gospodarcza przynosi dochody z podatków. Uwzględnij także cechy działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych w
porównaniu z wielkimi zakładami państwowymi.
Zauważ, że przedsiębiorstwa prywatne na ogół bardziej dbają o obniżenie kosztów produkcji (obniżenie kosztów materiałów, energii), podniesienie jakości produkowanych
towarów, zwiększenie wydajności pracy i są na ogół lepiej zarządzane.
Przykłady poprawnych odpowiedzi
 Wartość produkcji przemysłu w sektorze prywatnym szybko rośnie, co przyczynia się do poprawy kondycji gospodarki (np. są większe wpływy z podatków).
 Właściciele prywatnych przedsiębiorstw w większym stopniu starają się obniżać koszty produkcji, co poprawia konkurencyjność towarów na rynkach zagranicznych.
 Wydajność pracy w niewielkich przedsiębiorstwach prywatnych jest na ogół większa niż w dużych państwowych zakładach.

Zadanie: 354
Na wykresach przedstawiono strukturę handlu zagranicznego według głównych partnerów handlowych Polski w 2012 r.

Oceń prawdziwość podanych informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.
Lp.

Informacja

1.

Wśród dziesięciu głównych partnerów handlowych, na kraje spoza Unii
Europejskiej przypada ponad 25% wartości importu Polski.

2.

Wśród dziesięciu głównych partnerów handlowych, kraje ościenne mają większy
udział w eksporcie niż w imporcie Polski.

3.

W 2012 r. udział krajów członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw w
eksporcie Polski przekroczył 10%.

Prawda

Fałsz

Zadanie: 354
Na
wykresach
przedstawiono
strukturę
handlu
zagranicznego według głównych partnerów handlowych
Polski w 2012 r.
Oceń prawdziwość podanych informacji. Wpisz znak X
w odpowiednie komórki tabeli.

Lp.

Informacja

Prawda

1.

Wśród dziesięciu głównych partnerów handlowych, na kraje spoza Unii
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Fałsz
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Wskazówki do rozwiązania zadania
Zastanów się, które z państw będących głównymi partnerami handlowymi Polski nie należą do Unii Europejskiej i oblicz, ile wynosi ich udział w wartości importu.
Wybierz spośród głównych partnerów handlowych państwa, z którymi Polska graniczy, oblicz ich udział w eksporcie i imporcie, porównaj uzyskane wartości.
Zwróć uwagę, że spośród głównych partnerów handlowych tylko dwa państwa są członkami Wspólnoty Niepodległych Państw - organizacji integracyjnej, która zrzesza większość
byłych republik Związku Radzieckiego.

Zadanie: 355
Na mapach zaznaczono wybrane państwa członkowskie
Unii Europejskiej będące handlowymi partnerami
Polski. Strzałkami oznaczono kierunki importu i
eksportu.
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Mapę, na której przedstawiono trzech głównych
partnerów handlowych Polski z Unii Europejskiej w
2013 r. – zarówno w dziedzinie importu, jak i
eksportu - oznaczono numerem





A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
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Wskazówki do rozwiązania zadania
Do poprawnego rozwiązania zadania wystarczy wiedza o tym, że największym partnerem handlowym Polski, zarówno w zakresie importu, jak i eksportu, są Niemcy. Musisz
znaleźć mapę, na której państwo to jest zaznaczone.
Są takie dwie mapy, ale tylko na podstawie jednej można stwierdzić, ze Niemcy są importerem towarów z Polski (strzałka czerwona), jak i eksporterem towarów do Polski (strzałka
czarna).
B. 2.

Zadanie: 356
Na wykresach przedstawiono udział wybranych grup towarów w imporcie i eksporcie Polski w 2013 r.

Uzupełnij tabelę. Przyporządkuj grupom towarów wymienionym w tabeli właściwy udział w strukturze importu i eksportu Polski. Wpisz w
poszczególne komórki tabeli właściwe numery.
Grupa towarów
A

Surowce mineralne z wyjątkiem paliw

B

Paliwa mineralne i smary

C

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

D

Żywność i zwierzęta żywe

Oznaczenie liczbowe
na wykresach
2.

Zadanie: 356
Na wykresach przedstawiono udział wybranych grup towarów w
imporcie i eksporcie Polski w 2013 r.
Uzupełnij tabelę. Przyporządkuj grupom towarów wymienionym w
tabeli właściwy udział w strukturze importu i eksportu Polski.
Wpisz w poszczególne komórki tabeli właściwe numery.

Grupa towarów

Oznaczenie liczbowe na wykresach

A

Surowce mineralne z wyjątkiem paliw

2.

B

Paliwa mineralne i smary

3.

C

Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

4.

D

Żywność i zwierzęta żywe

1.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Pamiętaj, że udział w obrotach handlu międzynarodowego określa się na podstawie wartości (cen) wyeksportowanych lub zakupionych towarów.
Grupa towarów paliwa mineralne i smary obejmuje m.in. surowce energetyczne. Ilość węgla kamiennego, jaki wydobywamy, pozwala na zaspokojenie potrzeb rynku
wewnętrznego i na eksport (choć mniejszy niż przed laty). Własne zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej są zdecydowanie niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb polskiej
gospodarki, co wymusza import. Weź pod uwagę fakt, że ceny ropy naftowej i gazu na rynkach światowych są stosunkowo wysokie.
Transformacja gospodarcza w Polsce spowodowała m.in. zmiany w strukturze towarowej handlu zagranicznego. W ich wyniku znacznie wzrósł udział maszyn, urządzeń i sprzętu
transportowego w handlu zagranicznym Polski. Zwróć uwagę, że towary tej grupy są wykorzystywane przez wszystkie sektory gospodarki, a także przez indywidualnych odbiorców.
Zapotrzebowanie na nie jest więc bardzo duże.
Z roku na rok wzrasta wartość eksportu towarami rolno-spożywczymi, których głównymi odbiorcami są kraje Unii Europejskiej. Pamiętaj, że ceny artykułów rolno-spożywczych są
stosunkowo niskie.

Zadanie: 357
Na wykresie przedstawiono udział Niemiec, Rosji oraz Wielkiej Brytanii w imporcie i eksporcie Polski w 2013 r.

Wpisz w wyznaczone miejsca pod wykresem nazwy właściwych państw.
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Na wykresie przedstawiono udział Niemiec, Rosji oraz Wielkiej Brytanii w imporcie i eksporcie Polski w 2013 r.

Wpisz w wyznaczone miejsca pod wykresem nazwy właściwych państw.

Wskazówki do rozwiązania zadania
Pamiętaj, że udział w obrotach handlu międzynarodowego określa się na podstawie cen wyeksportowanych lub zakupionych towarów.
We właściwym przyporządkowaniu państw do przedstawionej na wykresie struktury importu i eksportu mogą być pomocne poniższe informacje:
 największym partnerem handlowym Polski są Niemcy,
 Rosja jest ważnym dostawcą na Polski rynek surowców mineralnych, głównie energetycznych (ropy naftowej i gazu ziemnego),
 surowce energetyczne osiągają na rynkach światowych wysokie ceny.
Kolejno od lewej: Rosja, Niemcy, Wielka Brytania

Materiały pomocnicze do nauki
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