WITAJ CIĘ UCZNIU KLASY 6
Kolejny tydzień trudnej pracy za nami. Mam nadzieję, że zarówno Ty, jak i cała Twoja
Rodzina czujecie się dobrze i dbacie o siebie.
My dzisiaj przeniesiemy się do Francji!
Spróbujmy razem zebrać wszystkie najważniejsze
informacje dotyczące tego państwa, a w szczególności,
skupimy się na przemyśle i usługach.
No to zaczynamy!
Ten
czerwony
punkt
na mapie
Europy
to Francja! Musisz przyznać,
ma doskonałe położenie.
Od zachodniej strony - Ocean
Atlantycki, od wschodniej –
Morze Śródziemne.
Ponad połowę powierzchni
Francji stanowią niziny,
ale zwróć również uwagę na wyżyny i potężne góry: Alpy, Pireneje, Masyw Centralny, Jura…
We Francji panuje klimat umiarkowany ciepły morski,
południowa część kraju znajduje się w strefie klimatów podzwrotnikowych.
W Europie, Francja zajmuje 4 MIEJSCE pod względem liczby ludności.

Czym jest przemysł? To jeden z trzech sektorów gospodarki (obok usług i rolnictwa),
to wytwarzanie/produkowanie różnych produktów: przedmiotów, substancji, maszyn, urządzeń…

to wydobywanie surowców mineralnych (górnictwo), wytwarzanie energii elektrycznej oraz
dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Na rozwój przemysłu we Francji miały ogromny wpływ:
bogate złoża surowców mineralnych (węgiel, gaz ziemny, rudy żelaza…), dzięki górnictwu
powstawały zakłady produkcji metali (huty) i energii elektrycznej;
rolnictwo – Francja odznacza się bardzo korzystnymi warunkami do rozwoju rolnictwa;
produkty rolnicze wysokiej jakości pozwoliły na rozwój produkcji artykułów spożywczych,
wyrobów tekstylnych i odzieży.

Obecnie we Francji rozwijają się szczególnie intensywnie te działy przemysłu, które wytwarzają
wyroby przynoszące duże zyski ze sprzedaży za granicę i nie mające złego wpływu na środowisko wyroby zaawansowane technologicznie:
środki transportu: samochody (Peugeot, Citroen, Renault), samoloty pasażerskie (Airbus),
samoloty wojskowe, helikoptery, pociągi, statki kosmiczne…
sprzęt elektroniczny i optyczny;
wyroby chemiczne i farmaceutyczne: opony (Michelin), kosmetyki (L’Oreal);
oraz artykuły spożywcze i napoje (wina i sery).

USŁUGI to część gospodarki, która ma na celu zaspokajanie potrzeb ludzi, organizacji oraz firm
(transport, handel, edukacja, usługi turystyczne, usługi remontowe, ochrona zdrowia), ale nie jest
związana z wytwarzaniem konkretnych produktów.
Kraje wysoko rozwinięte gospodarczo mają więcej ludzi zatrudnionych w usługach.
Rolnictwo i przemysł są odpowiednio zmechanizowane i nie wymagają tylu rąk do pracy.
We Francji, w sektorze usług pracuje aż 4/5 zatrudnionych!
Bardzo dobrze rozwiniętym działem usług jest:
transport (samochodowy, lotniczy, koleje dużych prędkości);
usługi badawczo – rozwojowe (służą do opracowywania nowych technologii);
handel (pod względem wartości importu i eksportu Francja zajmuje 6 miejsce);
usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa, telewizja);
usługi finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe);
usługi turystyczne (muzea, hotele, restauracje, wyciągi narciarskie, kąpieliska…).

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.content4travel.com%2Fcms%2Fimg%2Fu%2Fkraj%2F2%2Ffrancja_0.jpg%3Fversion%3D191127-10&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.itaka.pl%2Fnaszekierunki%2Ffrancja.html&tbnid=GQqZQpGm6DD43M&vet=12ahUKEwiL6baModHoAhVLB3cKHcImAwUQMygmegQIARBV..i&docid=1VTRqvx0CivzoM&w=1200&h=600&q=Francja&client=firefox-bd&ved=2ahUKEwiL6baModHoAhVLB3cKHcImAwUQMygmegQIARBV#h=600&imgdii=HhBzJLKcCnPU2M:&vet=12ahUKEwiL6baModHoAhVLB3cKHcImAwUQMygmegQIARBV..i&w=1200

http://300gospodarka.pl/przeglad-prasy/2019/11/18/francja-mowi-ze-nie-inwestuje-w-wegiel-ale-jednak-inwestuje/
https://www.travelplanet.pl/przewodnik/francja/

https://www.spidersweb.pl/2019/07/francja-sily-kosmiczne.html
https://arionsenior.pl/francja-smaki-prowansji/

PODSUMUJMY:

https://geografia.gozych.edu.pl/francja-nowoczesna-gospodarka/

Jeżeli czujesz niedosyt, to zachęcam Cię do zajrzenia na stronę:
https://geografia.gozych.edu.pl/francja-nowoczesna-gospodarka/

