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GOSPODARKA PAŃSTWA

• Gospodarka państwa to wszystkie działania 
polegające na wytwarzaniu dóbr, 
produktów (żywności, maszyn) i 
świadczeniu usług (transport, edukacji) w 
celu zaspokojenia potrzeb ludności.

• Sektory gospodarki:

• ROLNICTWO,

• PRZEMYSŁ,

• USŁUGI.



PRZEMYSŁ

ZADANIA PRZEMYSŁU:

• wytwarzanie produktów: 
przedmiotów, substancji, maszyn i 
urządzeń,

• wydobycie surowców mineralnych,

• wytwarzanie energii elektrycznej,

• dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków.



USŁUGI

ZADANIA:

• Zaspokojenie potrzeb ludzi, 
organizacji, firm.

PRZYKŁADY:

• transport, handel, edukacja, ochrona 
zdrowia, usługi turystyczne, usługi 
remontowe



Ćwiczenie 1 str. 69



Podręcznik str. 106



Czynniki wpływające na rozwój przemysłu.

ZŁOŻA SUROWCÓW MINERALNYCH

• Wydobycie węgla, gazu ziemnego, 
rud żelaza umożliwiło powstanie hut i 
elektrowni.

ROLNICTWO

• Produkty rolnicze są przetwarzane na 
artykuły spożywcze, wyroby 
tekstylne i odzież.



Nowoczesny przemysł Francji

• Górnictwo, hutnictwo i przemysł tekstylny 
nie ma już dużego znaczenia.

• Rozwija się produkcja artykułów 
zaawansowanych technologicznie, które 
można sprzedać za granicą.

• Surowce i półprodukty są sprowadzane z 
zagranicy.

• Przemysł nie jest uciążliwy dla 
środowiska.



Produkcja samochodów i środków transportu



Produkcja samochodów i środków transportu



Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych



Produkcja sprzętu elektronicznego i optycznego



Produkcja artykułów spożywczych i napojów



TECHNOPOLIA
• Technopolia to obszary koncentracji 

zakładów przemysłowych i ośrodków 
naukowych, w których przedsiębiorcy 
współpracują z naukowcami tworząc 
nowe technologie.
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Usługi we Francji

• Rolnictwo i przemysł są zmechanizowane i 
nie wymagają dużego zatrudnienia.

• Wysoka jakość życia (zamożność państwa)

BARDZO DUŻE ZATRUDNIENIE W 
USŁUGACH

• PKB – PRODUKT KRAJOWY 
BRUTTO

to całkowita wartość dóbr i usług 
wytworzonych w państwie.

38 477$ na osobę we Francji

56 308$ na osobę w Danii

14 225$ na osobę na Węgrzech

15 420$na osobę w Polsce
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Usługi transportowe



Usługi badawczo-rozwojowe



Usługi turystyczne



Handel , usługi telekomunikacyjne, usługi 
finansowe





Dziękuję

VU


