KOMUNIKACJA
Zadanie

1,
Uzupełnij tekst właściwymiokreśleniami wybranymi spośród podanych.
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Transport, ze względu na środowisko,

w którym się odbywa, dzieli się na:

Zadanie 2.
Na podstawie opisów rozpoznaj rcdzaje transportu. Podaj ich nazwy.
Cechy transportu

Rodzaj transpońu

Ma najwigksze znaczenie W przewozie towarów o duzej masie
i na znaczne odległości'Wykorzystuje się go do przewozu m.in. węgla,
rud metali orazzbóż.

Odznacza się największą ładownościąspośród wszystkich środków
transportu. Ma ogromne znaczenie dla handlu międzynarodowego,
zwłaszcza państw nad morskich.
est uwazan y za najbezpieczn ej szy r odzaj trans portu. N ajwiększą ro lę
odgrywa w przewozie pasźerów, szczególnie między kontynentami.
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Zadanie 3.

Połącz rlazvły miast, w których znajdują się porĘ żeglugi śródlądowej, z nazl,rami rzek, nad którymi
porty te|eżą.
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Zadanie 4.

Zaznaczprawidłowe dokończeni e zdania.
Głównymi towarami przewożonymi drogą morską są ropa naftowa i jej produkty. Najważniejsze szlaki
ich przewozu prowadzą
A. z rejonu Zato|<l Perskiej do Ameryki Północnej, Azji Południowo-Wschodniej i Europy Zachodniej.
B. z Australii do Ameryki Północnej i Azji Południowej.
C. zWenezueli do Europy Zachodniej i Azji Wschodniej.
D. z Ęonu Morza Północnego do'Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Zadanie 5.

Terminale są istotnym elementem w systemie transportowym wielu region ów, gdyż stanowią miejsce
rozładunku, załadunku bądź przeładunku towarów lub osób pomiędzy kolejnymi środkami transportu.
Uzupełnij tabelę poniższymi informacjami.
kolej owe, przestrzeń rnagazynowa, urzqdzenia przeładunkowe, autobusowe'

miejsca odprawy paszportowej, duże znączenie dla ruchu pasażerskiego, znaczenie
w przewozach międzynarodowych, istotna rola przewozów kontenerowych,
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Zadanie 6.

Wykresy przedstawiają strukturę przewoz|J osób (A) i ladunków (B) w Polsce w 2010
B.
transport kolejowy
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