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Przypominam Ci, że powinieneś systematycznie odwiedzać stronę naszego ośrodka:     

http://www.sosw.piotrkow.pl/ucze-sie-w-domu-t176/szkola-podstawowa-nr-17-t178 

Każdy temat (zwłaszcza z geografii), zawiera kartę pracy SPRAWDŹ SIĘ!  

Po zapoznaniu się z tematem lekcji, powinieneś sprawdzić swoją wiedzę, wypełniając w/w kartę.  

Abym mogła Cię ocenić, musisz ją przesłać na adres: 

sp17soswpt@gmail.com 

Nie zapomnij  w tytule maila dopisać imię i nazwisko, klasa VII oraz GEOGRAFIA. 

No to zaczynamy! 

 

Rozpoczynamy dzisiaj nowy dział: Usługi w Polsce.  

Dzisiaj wyjaśnimy sobie czym są usługi oraz omówimy sobie transport lądowy. 

 

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. 

 

Coraz częściej potrzebujemy pomocy w kwestii 

doradztwa finansowego (kredyty, oszczędzanie 

pieniędzy…) albo organizacji ogrodu bądź 

wnętrz mieszkalnych. Pojawią się nowe nazwy, np. 

PUBLIC RELATIONS, polegające na świadomym, 

konsekwentnym i zaplanowanym działaniu 

stworzenia pozytywnego wizerunku pomiędzy firmą, 

instytucją publiczną, a jej otoczeniem 

(klientami, pracownikami…). 

Dzięki temu, rozrasta się lista zapotrzebowania 

na nowe usługi, a co za tym idzie, zatrudnienie ludzi 

w poszczególnych usługach wzrasta. 

 

Największe znaczenie mają usługi, które wiążą się z podstawowymi potrzebami człowieka: 

handel, usługi zdrowotne, finansowe oraz usługi komunikacyjne czyli komunikacja! 

 

Komunikacja, czyli: 

 transport, zajmujący się przewozem osób i ładunków środkami lokomocji, 

 łączność służąca komunikowaniu się oddalonych od siebie ludzi 

 

http://www.sosw.piotrkow.pl/ucze-sie-w-domu-t176/szkola-podstawowa-nr-17-t178
mailto:sp17soswpt@gmail.com


Dzisiaj omówimy sobie dwa rodzaje transportu: transport samochodowy i kolejowy.  

Za tydzień uzupełnimy Twoją wiedzę o transport wodny i lotniczy oraz omówimy kwestię 

łączności. 

 

 

Kiedy myślimy o transporcie lądowym, szczególnie przychodzi nam do głowy 

transport samochodowy. To nie tylko transport osób, ale i różnych towarów. Od kilkunastu lat, 

zauważa się intensywny wzrost sieci drogowej. Budowane są autostrady, obwodnice, drogi 

krajowe… Im więcej ludzi mieszkających na danym terenie, więcej zakładów przemysłowych, 

tym większa ilość dróg.  

 

Zalety transportu samochodowego: 

 niskie koszty przewozu na niewielkich odległościach; 

 możliwość transportu osób i produktów niemal od drzwi do drzwi; 

 swoboda i komfort podróżowania. 

 

Transport kolejowy w przewozie pasażerów w Polsce, odgrywa znaczącą rolę. W ostatnim 

czasie, zauważa się wzrost prac modernizacyjnych linii kolejowych, pojawiają się na torach 

nowoczesne pociągi (np. Pendolino), jakoś jazdy zmieniła się na korzyść. Dzisiaj komfort, 

bezpieczeństwo, skrócenie czasu przejazdów to podstawa transportu kolejowego.  

Kolej ma mniejsze znaczenie w przewozie towarów, transportuje się głównie węgiel kamienny 

z Górnego Śląska do portów w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni. 

 

 
 

 

  


