
Geografia klasa VII 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

 

Temat: Rozwój usług w Polsce. 

 

Usługi to jeden z trzech głównych działów gospodarki narodowej (obok rolnictwa 

i przemysłu). Obejmują bardzo szeroki zakres działalności człowieka. Usługami są na 

przykład naprawy różnego rodzaju sprzętów, porady u lekarzy czy prawników, przewóz osób 

i towarów, handel i reklama, nadawanie programów telewizyjnych i radiowych, pilnowanie 

porządku przez policję, nauczanie w szkołach i wiele, wiele innych czynności, z którymi 

spotykamy się każdego dnia. 

 

 

 

 

 



1. Rodzaje usług  

Gospodarka narodowa to całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terenie 

danego kraju. W wyniku tej działalności powstają różnorodne dobra materialne 

i niematerialne. Dotychczas poznaliśmy bliżej dwa główne działy gospodarki narodowej – 

rolnictwo i przemysł – które wytwarzają dobra materialne, tzn. konkretne produkty. 

W przypadku usług wynikiem ich świadczenia mogą być też dobra niematerialne, np. porada 

lekarska, przedstawienie w teatrze, nauka w szkole. Z tego względu dokonano ogólnego 

podziału usług na: 

 usługi materialne – np. handel, transport i łączność, hotelarstwo i gastronomia, naprawy 

i drobne rzemiosło (szklarstwo, krawiectwo, stolarstwo itp.) oraz inne usługi świadczone 

bezpośrednio na rzecz konsumentów; 

 usługi niematerialne – np. edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, działalność 

kulturalna, sportowa, administracyjna itp. 

 

 

 

 

 

 

2. Rozwój usług  

 

Z gospodarczego i geograficznego punktu widzenia wyróżnić w Polsce można kilka branż 

usługowych o największym znaczeniu: 

 handel – detaliczny i hurtowy, w tym zagraniczny; 

 komunikacja – transport i łączność (telekomunikacja); 

 edukacja – przedszkolna, szkolna, akademicka; 

 administracja państwowa – urzędy centralne i lokalne, a także służby mundurowe; 

 służba zdrowia – przychodnie, szpitale, sanatoria, pogotowie ratunkowe; 

 turystyka – m.in. infrastruktura pobytowa (hotele, gastronomia); 

 finanse – m.in. bankowość i ubezpieczenia. 

 

https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No#DQsbxs6No_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No#DQsbxs6No_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DQsbxs6No#DQsbxs6No_pl_main_concept_4


Podsumowanie  

 Usługi dzielą się na materialne (np. handel, transport, komunikacja, hotelarstwo, gastronomia, 

naprawy) i niematerialne (np. edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura, 

administracja). 

 Usługi rozwijają się wraz z rozwojem miast, a często także w powiązaniu z przemysłem. 

 Obecnie rozwijają się przede wszystkim usługi związane z nowoczesnymi technologiami – 

telekomunikacja, handel internetowy, bankowość elektroniczna. Zanikają usługi 

rzemieślnicze i naprawy (z wyjątkiem samochodów). 

 

 

Zadanie 1 

 

Napisz 5 przykładów zawodów które kwalifikowane są do sektora gospodarki usług 
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Zapisz podsumowanie w zeszycie 

 

Zadanie 3 

https://www.gry-geograficzne.pl/kontynenty/index.html 

 

 

 

Zadanie odeślij na adres jolanta.nenko@onet.pl 

 

 

https://www.gry-geograficzne.pl/kontynenty/index.html

