
IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań 
Ćwiczenia na fakultet 2011/12 

15. Przemysł 

 1 

 
Zadanie 10 (3 pkt.)  
a). Podaj 2, najbardziej istotne, czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej techniki. 
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
b). Wskaż, zaznaczając „x” w odpowiednich kółkach na mapie, dwa obszary, na których 
      znajdują się technopolie.  

 
Zadanie 12 (2 pkt.)  
Do podanych miejsc (krajów) wydobycia, dopisz odpowiedni surowiec, wybierając go 
spośród podanych: rudy miedzi, rudy żelaza, węgiel kamienny, ropa naftowa, boksyty, gaz 
ziemny. 
a)  basen Zatoki Gwinejskiej, Indonezja, rejon Zatoki Meksykańskiej ...................................... 
b)  Gwinea, Węgry, Gujana,........................................................................................................ 
c)  Półwysep Jamał, północny Kaukaz, północna Afryka........................................................... 
d)  Chile, Peru, Polska (Zagłębie Lubińsko – Głogowskie)........................................................ 
e)  Ukraina (Krzywy Róg), Rosja (Kursk), Brazylia (Minas Gerais) ......................................... 
Zadanie 14. (4 pkt)  
Przyporządkuj zaznaczone na mapie miejscowości w Polsce, w których znajdują się huty 
żelaza, do odpowiadających im opisów czynników lokalizacji. 
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Zadanie 17. (2 pkt) 
Na mapie konturowej Polski zaznaczono występowanie wybranych zakładów 
przemysłowych. 

 
Podaj dla każdego z zakładów po jednym, najważniejszym czynniku lokalizacji. 
Czynnik lokalizacji: 
1 .............................................................................................................................. 
2 .............................................................................................................................. 
3 .............................................................................................................................. 
4 .............................................................................................................................. 
Zadanie 18. (4 pkt) 
Sytuacja gospodarcza Polski po roku 1989 ulega zmianom. 
a) Wyjaśnij podane niżej terminy, obrazujące sytuację gospodarczą w naszym kraju po1989r.: 
− restrukturyzacja przemysłu 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
− reprywatyzacja 
............................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................ 
b) Podaj dwie pozytywne i dwie negatywne konsekwencje restrukturyzacji przemysłu 
    Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego: 
− pozytywne: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
− negatywne: 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 21. (4 pkt) 
Uzupełnij tabelę, dobierając do podanych kontynentów po dwa okręgi przemysłowe. 
1) Damodar, 2) Doniecko-Nadnieprzański, 3) Kuźniecki, 4) Minas Gerais, 
5) Moskiewski, 6) Nadatlantycki, 7) Przyjeziorny, 8) Shaba, 9) Witwatersrand. 

 
 
Zadanie 24. (3 pkt) 
a) Do podanych gałęzi lub branż przemysłu (1–3) dobierz główny czynnik, który 
    decyduje o lokalizacji zakładów przemysłowych (A–D). 

 
Odpowiedź: 1. ............, 2. ............., 3. .............. 
b) Z podanych zakładów przemysłowych wypisz dwa o lokalizacji związanej. 
    Cukrownia w Łapach, Elektrownia „Kozienice”, Kopalnia Węgla Brunatnego  
     w Bełchatowie,  Huta Miedzi w Legnicy 
……………………………………………… , ……………………………………………… 
Zadanie 25. (2 pkt) 
Wisła jest osią przemysłową Polski. Wzdłuż jej doliny zlokalizowano liczne ośrodki 
przemysłowe, których przykłady i rozmieszczenie ilustruje załączona mapa. 
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Uzupełnij tabelkę, wpisując po dwa przykłady ośrodków przemysłowych reprezentujących 
wskazane w tabeli gałęzie lub branże przemysłu. 

 
Zadanie 26 (1 pkt) 
Spośród podanych zakładów przemysłowych zakreśl trzy, które wytwarzają najbardziej 
toksyczne ścieki. 
a) mleczarnie, 
b) cementownie, 
c) cukrownie, 
d) elektrownie, 
e) celulozownie. 
 
Zadanie 27 (0 – 2 pkt.) 
Przyporządkuj surowcom mineralnym obszary ich wydobycia w Polsce, wpisując 
odpowiednią literę w wolne miejsca. 
A) węgiel kamienny       (.....)   a) Zagłębie Lubińsko-Głogowskie 
B) węgiel brunatny        (.....)   b) Zagłębie Lubelskie 
C) gaz ziemny                (.....)   c) Zagłębie Turoszowskie 
D) rudy miedzi               (.....)   d) Pomorze Zachodnie (Kamień Pomorski) 
E) rudy cynku i ołowiu  (.....)   e) okolice Olkusza, Chrzanowa, Bytomia 
Zadanie 30. (1 pkt) 
Zmiany strukturalne w przemyśle, zapoczątkowane na przełomie lat 70. i 80. XX w., określa się mianem 
współczesnej rewolucji przemysłowej. 
Podkreśl jej trzy charakterystyczne cechy. 
A. Znaczący wzrost roli przemysłów wysokiej techniki, zwłaszcza przemysłu 
     elektronicznego. 
B. Znaczący wzrost roli przemysłu wydobywczego. 
C. Telekomunikacja, jako istotny sektor produkcji przemysłowej i równocześnie sektor usług 
     (telefonia komórkowa, Internet). 
D. Mniejsze zużycie energii i surowców na jednostkę produkcji. 
E. Większe zużycie energii i surowców na jednostkę produkcji. 
Zadanie 31. (2 pkt) 
Przyporządkuj każdemu z produktów przemysłowych surowiec, który został użyty 
do jego wytworzenia. 
A. cement      1. boksyty 
B. aluminium      2. bazalty 
C. tworzywo sztuczne    3. wapień 
D. stal       4. rudy żelaza 

5. ropa naftowa 
 

A. …………, B. …………, C. …………, D. ………… 
Zadanie 33*. (1 pkt) 
Większość surowcowych okręgów przemysłowych w Europie rozwija się według 
charakterystycznych etapów. 
Na przykładzie Okręgu Reńsko-Westfalskiego uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał 
kolejne etapy powstawania okręgu surowcowego oraz zmiany struktury gałęziowej 
przemysłu wynikające z restrukturyzacji. 
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Etapy: 
A. rozwój karbochemii 
B. rozwój przemysłu maszynowego (ciężkie maszyny, urządzenia górnicze i hutnicze) 
C. rozwój przemysłu zaawansowanych technologii 
D. rozwój górnictwa węglowego i hutnictwa żelaza 
E. zapoczątkowanie restrukturyzacji 
Zadanie 35*. (1 pkt) 
W 2005 roku minister nauki oraz prezydent Warszawy podpisali porozumienie o współpracy przy tworzeniu 
Warszawskiego Parku Technologicznego. 
Podaj trzy czynniki lokalizacji parku naukowo-technologicznego w regionie 
warszawskim. 
1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 
Zadanie 36. (1 pkt) 
Tekst dotyczy rozwoju przemysłu spożywczego w krajach rozwijających się. 
Skreśl błędne stwierdzenia. 
 
Przemysł spożywczy w krajach rozwijających się jest słabo/dobrze rozwinięty. Większość 
ludności w tych krajach mieszka w mieście/na wsi i samodzielnie przetwarza żywność, którą 
produkuje. Lokalizacje wielu zakładów przemysłu spożywczego w portach morskich tych 
państw są związane z zaangażowaniem własnego/obcego kapitału w przetwórstwo 
pozyskiwanych tam płodów rolnych. Przemysł spożywczy jest materiałochłonny, 
wodochłonny i pracochłonny, a więc przyjazny/nieprzyjazny wobec środowiska. 
 
Zadania 37. i 38. rozwiąż, wykorzystując tekst źródłowy. 
W poniższym tekście opisano zmiany gospodarcze, społeczne i demograficzne, zachodzące 
w Łodzi – jednym z największych miast Polski. 

Dziś w Łodzi żyje się ciężko. Co piąty mieszkaniec pozostaje bez pracy – 19,2% to najwyższy wskaźnik 
wśród wszystkich miast wojewódzkich. W większości to bezrobocie strukturalne – spadek po upadłym imperium 
tekstylno-włókienniczym. (...) Z brakiem pracy wiąże się kolejny problem. Łódź się starzeje. (...) 

Młodzi uciekają przed bezrobociem, najwięcej do stolicy – niektórzy dojeżdżają codziennie, inni 
wracają do domu tylko na weekendy. Szczęśliwcy osiedlili się w Warszawie na stałe. (...) 

Tymczasem znana międzynarodowa firma doradcza McKinsey w swym raporcie wskazała właśnie Łódź, 
jako jedno z najlepszych miejsc do inwestowania. (...) Fabrykanci z powieści Reymonta budowali w Łodzi, bo 
było tam dużo taniej siły roboczej. Dziś ta siła jest nie tylko tania, ale i wykwalifikowana. Na dziesięciu wyższych 
uczelniach studiuje 100 tys. młodych ludzi. (...) Wysokie bezrobocie gwarantuje, że chętnych do pracy nie 
zabraknie. 

Przyjmujemy do pracy zaraz po studiach ekonomicznych, wszyscy są dobrze przygotowani, znają języki 
i najnowsze techniki księgowe – mówi prezes Philipsa. Dziewięćdziesiąt procent pracowników mBanku ma 
wyższe wykształcenie, zaś średnia wieku to 28 lat – mówi prezes pierwszego polskiego banku wirtualnego. Wśród 
300 pracowników infolinii są prawie sami studenci. Średnia wieku jeszcze niższa – 23 lata. (...) 

Niskie koszty inwestycji to nie jedyny powód gwałtownej popularności miasta. – Łódź to centrum Polski 
i Europy, dokładnie na przecięciu szlaków północ-południe i wschód zachód – mówi przedstawiciel fabryki 
Merloni Indesit. Przyszłe skrzyżowanie autostrad A1 i A2 będzie przebiegać w Strykowie, kilkanaście kilometrów 
od Łodzi. To dla fabryki Merloni Indesit rzecz istotna. Już dziś 84% kuchenek produkowanych w Łodzi trafia na 
eksport. – Ze względu na centralne położenie regionem łódzkim interesują się firmy budujące magazyny i centra 
logistyczne – mówi wojewoda. Największy w Europie magazyn pod Piotrkowem otworzyła niedawno Ikea. 
Rozbudowę sortowni paczek zapowiada firma kurierska Masterlink. Firmy, które już zainwestowały, przyciągną 
kolejne. (...) 
Źródło: P. Stasiak; Łódź na fali, Polityka nr 13 (2445), 27 marca 2004, s. 40. 
Zadanie 37. (2 pkt) 
Podaj trzy skutki (społeczno-ekonomiczne lub demograficzne) wywołane bezrobociem 
strukturalnym w Łodzi. 
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1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 38. (2 pkt) 
Wymień trzy czynniki, które decydują o dużej atrakcyjności regionu łódzkiego dla 
inwestorów zagranicznych. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 39*. (2 pkt) 
Podaj główny czynnik lokalizacji każdej z wymienionych rafinerii ropy naftowej 
w Polsce. 
Rafineria w Gdańsku: ................................................................................................................... 
Rafineria w Płocku: ...................................................................................................................... 
Rafineria w Gorlicach: ................................................................................................................. 
Zadanie 40. (2 pkt) 
Tabela przedstawia produkcję stali surowej w mln ton w wybranych krajach świata 
w 2005 roku. 

 
a) Oblicz i wpisz do tabeli wielkość produkcji stali w Chinach w mln ton w 2005 roku 
    wiedząc, że udział tego kraju w produkcji świata wynosił wówczas 31,2%. 
   Miejsce na obliczenia: 
 
 
 
 
 
b) Wypisz z tabeli dwa kraje, w których hutnictwo stali bazuje na własnym wysokim 
    wydobyciu rud żelaza i bogatych zasobach tego surowca. 
 

1. ............................................ 2. ........................................... 
Zadanie 41. (2 pkt) 
a) Z podanych trzech typów okręgów przemysłowych zaznacz ten, który charakteryzuje 
    się rozwojem gałęzi i branż przemysłu takich jak: elektrotechniczny, środków 
    transportu, odzieżowy, farmaceutyczny, poligraficzny i perfumeryjno-kosmetyczny. 

Typy okręgów przemysłowych: 
A. Transportowy 
B. Miejski 
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C. Surowcowy 
b) Wyjaśnij, dlaczego w okręgach tego typu rozwinęły się wymienione gałęzie i branże 
     przemysłu. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 42. (2 pkt) 
Zdania odnoszą do przemian, które zaszły w przemyśle Polski od początku lat 90. XX wieku 
do czasów obecnych. 
Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub literę F, gdy zdanie 
jest fałszywe. 
Udział zatrudnionych w prywatnym sektorze przemysłu wzrósł.   ........... 
Efektywność wykorzystania surowców w przemyśle zmalała.   ........... 
Liczba zakładów przemysłowych o małej i średniej wielkości wzrosła.  ........... 
Wydajność pracy w przemyśle wzrosła.      ........... 
Zadanie 43*. (2 pkt) 
Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy portów specjalizujących się w przeładunkach 
wymienionych w tabeli towarów. 
 

A. Ustka B. Gdańsk-Port Północny C. Gdynia D. Szczecin-Świnoujście 
 

 
Zadanie 44. (2 pkt) 
Podaj po jednym przyrodniczym czynniku rozwoju: 
– turystyki w Szwajcarii. 
..................................................................................................................................................... 
– przemysłu meblowego w Finlandii. 
..................................................................................................................................................... 
– hutnictwa żelaza na Ukrainie. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 45*. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych okręgów przemysłowych w Polsce. 
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Uzupełnij tabelę, dobierając do czynników lokalizacji odpowiedni okręg przemysłowy 
spośród przedstawionych na mapie i wpisując dominujący w nim rodzaj działalności 
przemysłowej. 

 
 
Zadanie 46*. (2 pkt) 
W Polsce w latach 1990-2004 nastąpił spadek wydobycia węgla kamiennego oraz produkcji wielu wyrobów 
przemysłowych, takich jak koks, stal surowa, aluminium. 
Podaj po dwa przykłady konsekwencji tych zmian: pozytywnych dla środowiska 
geograficznego oraz negatywnych dla społeczeństwa. 
Przykłady konsekwencji pozytywnych dla środowiska: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Przykłady konsekwencji negatywnych dla społeczeństwa: 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
Zadanie 48*. (2 pkt) 
W II połowie XX w. przedsiębiorstwa przemysłowe zaczęły przenosić produkcję z krajów 
wysoko rozwiniętych do krajów rozwijających się. 
Podaj trzy główne przyczyny tego zjawiska. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 49*. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych ośrodków przemysłu hutniczego w 
Polsce. 
Podaj główny czynnik lokalizacji dla każdego z zaznaczonych na mapie ośrodków 
przemysłu hutniczego. 
Konin ........................................................................................................................................... 
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Głogów ........................................................................................................................................ 
Bukowno ..................................................................................................................................... 
 

 
Opracowanie własne na podstawie: Atlas Polski, Opres, Kraków 2001 

Zadanie 50*. (2 pkt) 
Podaj trzy przykłady działań składających się na proces restrukturyzacji hutnictwa 
żelaza w naszym kraju. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 51*. (2 pkt) 
Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych ośrodków przemysłu rafineryjnego 
w Europie Zachodniej. 
Na podstawie mapy sformułuj i wyjaśnij prawidłowość dotyczącą rozmieszczenia 
wielkich i dużych ośrodków przemysłu rafineryjnego w Europie Zachodniej. 
Prawidłowość: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Wyjaśnienie: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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Opracowanie własne na podstawie: Atlas świata, Opres, Kraków 2001 

 
 
Zadanie 52. (2 pkt) 
W krajach wysoko rozwiniętych surowcowe okręgi poddawane są restrukturyzacji. W Polsce 
ten proces zachodzi w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. 
a) Wymień dwie przyczyny restrukturyzacji surowcowych okręgów przemysłowych. 
1. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
b) Podkreśl nazwę okręgu przemysłowego o genezie surowcowej, który został 
     zrestrukturyzowany w II połowie XX wieku. 
 

A. Paryski  B. Reńsko-Westfalski  C. Tokijski  D. Uralski 
 
 
 
Zadanie 54*. (2 pkt) 
Na wykresie przedstawiono wielkość produkcji stali w Polsce w latach 1950−2007. 



IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań 
Ćwiczenia na fakultet 2011/12 

15. Przemysł 

 11 

 
Na podstawie wykresu i własnej wiedzy podaj: 
a) dekadę o największym wzroście produkcji stali oraz jego przyczynę. 
Dekada ....................................... 
Przyczyna 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
b) przyczynę wzrostu produkcji stali po 2000 r. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 55*. (2 pkt) 
Skreśl w każdej z grup województw Polski nazwę tego, które nie spełnia kryterium 
dotyczącego lokalizacji opisanych zakładów przemysłowych. 

 
Zadanie 56*. (1 pkt) 
Rozpoznaj opisane poniżej okręgi przemysłowe Polski i wpisz we właściwe miejsca ich 
nazwy. 
A. Okręg położony w centralnej części Polski. Został założony na początku XIX w. 
     Specjalizował się w przemyśle włókienniczym. Charakteryzuje się wysokim 
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     współczynnikiem feminizacji. Ze względu na kryzys przemysłu lekkiego okręg jest 
     restrukturyzowany. 
................................................................................................................................................ 
B. Okręg położony w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i powiązany 
     z zakładami na jego obszarze. Przemysł jest skoncentrowany w głównym mieście, 
     w którym wybudowano na przełomie lat 40. i 50. XX w. jedną z największych hut żelaza 
     w Polsce. W tym okręgu funkcjonowała huta aluminium, w której zaprzestano wytopu 
     na początku lat 80. XX w. 
................................................................................................................................................ 
C. Jeden z okręgów przemysłowych położonych na północy Polski. Specjalizuje się 
     w przemyśle stoczniowym i rafineryjnym. 
................................................................................................................................................ 
Zadanie 57*. (2 pkt) 
Na mapie zaznaczono literami A–F położenie wybranych okręgów przemysłowych. 

 
Wpisz do tabeli nazwy trzech okręgów przemysłowych, które rozwinęły się głównie 
dzięki wydobyciu miejscowych rud metali, oraz litery, którymi na mapie oznaczono 
te okręgi przemysłowe. Nazwy okręgów wybierz spośród podanych poniżej. 
 
Okręgi przemysłowe: Doniecki, Minas Gerais, Północny, Shaba, Tokijski, Uralski. 

 
Zadanie 58*. (1 pkt) 
Na świecie technopolia są często lokalizowane w największych metropoliach 
o zrestrukturyzowanym przemyśle lub poza strefami zurbanizowanymi. 
Uzasadnij lokalizację technopolii na poniżej wymienionych obszarach. 
Lokalizacja w wielkich metropoliach 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Lokalizacja poza strefami zurbanizowanymi 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Zadanie 66. (2 pkt) 
Przyporządkuj każdemu z surowców jeden produkt, do którego wytworzenia ten 
surowiec został użyty. 
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A. bazalt     1. szkło 
B. ropa naftowa    2. kostka brukowa 
C. piasek kwarcowy    3. cement 
D. wapień     4. tynk gipsowy 

5. tworzywa sztuczne 

A. ................  B. ................  C. ................  D. ................ 

Zadanie 67. (1 pkt) 
Poniższy tekst przedstawia historię rozwoju przemysłu w Dolinie Krzemowej (Silicon Valley) 
w Kalifornii – obecnie jednej z największych technopolii na świecie. 
Dolina Krzemowa 
Do II wojny światowej urodzajna dolina Santa Clara w sąsiedztwie Zatoki San Francisco znana była  
z produkcji warzyw i owoców cytrusowych. Zalążkiem Silicon Valley było małe, położone wśród 
pomarańczowych gajów miasteczko Palo Alto – siedziba znanego uniwersytetu, założonego jeszcze  
w XIX w. przez właściciela kolei – Lelanda Stanforda. W czasie II wojny światowej wokół 
uniwersytetu powstały laboratoria i zakłady produkujące urządzenia elektroniczne na zamówienie 
armii Stanów Zjednoczonych. W 1955 r. rozpoczęto masową produkcję półprzewodników i układów 
scalonych bazujących na krzemie. Przy współpracy wydziału medycznego Uniwersytetu Stanforda 
Dolina Krzemowa stała się także wielkim ośrodkiem rozwoju biotechnologii. Dziś na miejscu 
dawnych ogrodów znajdują się osiedla domów otoczonych zielenią, wkomponowanych harmonijnie  
w malowniczy krajobraz. Zakłady produkcyjne (jest ich ponad 1000) mieszczą się w niewielkich, 
kolorowych budynkach ukrytych wśród zieleni. 
Na podstawie: E. i W. Wilczyńscy, Geografia, Warszawa 1997 
Na podstawie tekstu podaj dwa czynniki, które sprzyjały rozwojowi przemysłu 
zaawansowanych technologii (high-tech) w Dolinie Krzemowej. 
1. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Zadanie 68*. (2 pkt) 
Podanym rejonom wydobycia przyporządkuj po jednym eksploatowanym tam surowcu 
mineralnym. 
Surowce mineralne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, rudy uranu, rudy 
żelaza, 
rudy miedzi. 
A. Zagłębie Kuźnieckie, Zagłębie Appalachijskie ....................................................................... 
B. Zagłębie Łużyckie, Zagłębie Podmoskiewskie ....................................................................... 
C. Morze Północne, Zatoka Meksykańska ................................................................................... 
D. stan Minas Gerais w Brazylii, okolice Kiruny w Szwecji ...................................................... 
Zadanie 69*. (2 pkt) 
Na mapie zaznaczono wybrane obszary, w tym technopolia, których nazwy podano poniżej. 
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Przyporządkuj technopoliom litery, którymi oznaczono ich położenie. 
Droga 128 (Boston Route 128)  ...........  Dolina Krzemowa (Silicon Valley) ........... 
Korytarz Zachodni (M4 Corridor)  ...........  Wyspa Krzemowa (Silicon Island) ........... 
Zadanie 70*. (2 pkt) 
Na mapie zaznaczono ważniejsze ośrodki hutnictwa żelaza, miedzi, cynku i ołowiu, 
aluminium. 

 
Uzupełnij tabelę, rysując obok każdej nazwy hut sygnaturę, którą na mapie oznaczono 
ich położenie, oraz wpisz ich główny czynnik lokalizacji. 

 
 


