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Klasa I LO G 

 

Imię i nazwisko: ……………… 

 

Temat: Komunikacja.     

Komunikacja to dziedzina gospodarki narodowej, ogarniająca transport i łączność- 

czyli przesyłanie wiadomości. Ważny czynnik dla rozwoju gospodarczego. Tworzy reakcję 

łańcuchową- bez tych dwóch składników nie jest możliwe sprawne funkcjonowanie i rozwój 

gospodarki. 

Transport: 

 Kolejowy 

 Morski 

 Żegluga śródlądowa 

 Powietrzny 

 Drogowy 

Obecnie najszybszym środkiem lokomocji jest samolot, jednakże tylko na określonej 

trasie. najpopularniejszym środkiem transportu jest komunikacja samochodowa. Autem 

można dojechać praktycznie wszędzie. W Polsce coraz rzadziej spotyka się stare radzieckie 

samoloty, obecnie Polska kupuje nowe lub używane samoloty z krajów dobrze rozwiniętych. 

Łączność to dziedzina zajmująca się przekazywaniem informacji. Podstawowym 

środkiem łączności jest telefon, zarówno stacjonarny i coraz częściej komórkowy, rozkwit 

przeżywa Internet jako medium ogólnodostępne, popularne są także faxy, teleksy, telefaxy. 

Najpowszechniejszymi środkami łączności są radio i telewizja. 

 

Zadanie 1. 

Uzupełnij tekst właściwymi określeniami wybranymi spośród podanych. 

wodny, usług, łączność, powietrzny, transport, lądowy, 

Komunikacja to jeden z dynamicznie rozwijających się działów 

…………………………………………. . Do jej zadań należy przewóz osób  i ładunków oraz 

przesyłanie energii, czyli …………………………………………………a także przekazanie 

informacji  - ……………………………………………….. . Transport, ze względu na 

środowisko, w którym się odbywa, dzieli się na: …………………………………………., 

………………………………………………… i …………………………………………… . 

 

 

 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89842-polska


Zadanie 2. 

Na podstawie opisów rozpoznaj rodzaje transportu. Podaj ich nazwy. 

Cechy transportu Rodzaj transportu 

Ma największe znaczenie w przewozie 

towarów o dużej masie i na znaczne 

odległości. Wykorzystuje się go do przewozu 

m. in.  węgla, rud metali i zbóż. 

 

Odznacza się największą ładownością 

spośród wszystkich środków transportu. Ma 

ogromne znaczenie dla handlu 

międzynarodowego, zwłaszcza państw nad 

morskich. 

 

Jest uważany za najbezpieczniejszy rodzaj 

transportu. Największą rolę odgrywa w 

przewozie pasażerów, szczególnie między 

kontynentami. 

 

 

Zadanie 3. 

Połącz nazwy miast, w których znajdują się porty żeglugi śródlądowej, z nazwami rzek, nad 

którymi porty te leżą. 

 

Hamburg Paryż     Londyn Nowy 

Orlean 

Wiedeń Kair 

  

 

Missisipi Łeba     Nil Tamiza Dunaj Sekwana 

  

Zadanie 4. 

Głównymi towarami przewożonymi drogą morską są ropa naftowa i jej produkty. 

Najważniejsze szlaki ich przewozu prowadzą: 

A) Z rejonu Zatoki Perskiej do Ameryki Północnej, Azji Południowo-Wschodniej i 

Europy Zachodniej. 

B) Z Australii do Ameryki Północnej i Azji Południowej 

C) Z Wenezueli do Europy Zachodniej i Azji Wschodniej 

D) Z rejonu Morza Północnego do Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. 

 


