
Geografia_6a_18-22.05 Alicja Jakimiec

Zagadnienie: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Poznasz, przykłady gałęzi przemysłowych rozwijanych się w Nadrenii Północnej-Westfalii w XIX w. 

oraz obecnie. Będziesz potrafił wymienić przyczyny restrukturyzacji przemysłu Nadrenii Północnej-

Westfalii; 

Materiały do zajęć:

1. Polecam Ci lekcję, która znajduje się pod linkiem zamieszczonym niżej.  Wysłuchaj uważnie 

prowadzącego. 

https://www.youtube.com/watch?v=5NR4ahhDDy0

Podaję notatkę do lekcji z lukami, którą należy przepisać do zeszytu lub
wydrukować . Uzupełnij luki.       ZDJĘCIE DO NAUCZYCIELA  

1. Republika Federalna Niemiec – 88 mln mieszkańców.
2. NIEMCY – największa potęga  gospodarcza Europy, a IV na świecie.

W przemyśle zatrudnionych jest ……………   mln osób.
3. Nadrenia Północna-Westfalia – najbardziej uprzemysłowiony region Niemiec ma długie 

tradycje przemysłowe sięgające XIX w. Występowały tam (Zagłębie Ruhry) bogate złoża: 
………………………..…………………………………………………….………
……………………………………………………………………………… Dlatego powstawały
liczne ……………. i …………. Rozrastały się miasta, bo przybywali nowi robotnicy ze wsi.

4. Fabryki działające do lat 60. XX w. zatrudniały bardzo wielu pracowników i miały negatywny 
wpływ na środowisko przyrodnicze (dymy, ścieki, hałdy).

5. W drugiej połowie XX w. zakłady przemysłu ciężkiego przestały przynosić dochody. Część z 
nich, w tym większość kopalń, została zamknięta. Pozostałe, np. huty musiały zmienić metody 
produkcji i ograniczyć liczbę zatrudnionych.
→ Wzrosło BEZROBOCIE. 

6. Zaczęto inwestować znaczne środki w NAUKĘ i rozwój NOWOCZESNYCH GAŁĘZI 
PRZEMYSŁU. Utworzono wiele technicznych uczelni i instytutów badawczych. Budowano w 
regionie nowoczesne zakłady przemysłowe                  → RESTRUKTURYZACJA 
PRZEMYSŁU. Dla ograniczenia bezrobocia, uruchomiono rządowe programy wspierające 
rozwój zakładów usługowych.

7. Wymień współczesne gałęzie przemysłu, które rozwinęły się w   Nadrenii Północnej-Westfalii: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

8. Cechy działających dzisiaj zakładów przemysłowych:
- wykorzystują najnowsze zdobycze techniki i wyniki badań naukowych,
- nowe, bardziej oszczędne i mniej szkodliwe dla środowiska metody produkcji
- produkcja jest zautomatyzowana i skomputeryzowana,
- rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii → powstają elektrownie wiatrowe
i słoneczne.

https://www.youtube.com/watch?v=5NR4ahhDDy0


Materiały dla chętnych:

2.Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu, który pokazuje ciekawostki o tym kraju.

https://www.youtube.com/watch?v=wvUiMblK8jM

https://www.youtube.com/watch?v=wvUiMblK8jM

