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Przypominam Ci, że powinieneś systematycznie odwiedzać stronę naszego ośrodka:    
  http://www.sosw.piotrkow.pl/ucze-sie-w-domu-t176/szkola-podstawowa-nr-17-t178 

 
Każdy temat (zwłaszcza z geografii), zawiera kartę pracy SPRAWDŹ SIĘ!  

Po zapoznaniu się z tematem lekcji, powinieneś sprawdzić swoją wiedzę, wypełniając w/w kartę.  

Abym mogła Cię ocenić, musisz ją przesłać na adres:              sp17soswpt@gmail.com 

Nie zapomnij  w tytule maila dopisać imię i nazwisko, klasa VII oraz GEOGRAFIA. 
 

Dzisiaj poruszymy temat związany z HANDLEM. 
 

 

Od dawien dawna, ludzie wymieniali się towarami. Jeden miał kurę, drugi mąkę, trzeci krowę, a jeszcze 
inny garnki lub pięknie haftowane koszule… Jak ci brakowało mąki, dawałeś w zamian jajka. Jak ci brakowało 
pięknych garnków… mogłeś to odpracować na roli (właściciela garnków). Wymiana dokonywała się 
bezgotówkowo. Dzisiaj do zakupów wykorzystujemy przede wszystkim pieniądze.  Czym zatem jest HANDEL? 

 
HANDEL to nic innego, jak działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług. 
Nie ma kraju na świecie, który posiadałby wszystkie produkty, jakie istnieją na ziemi, który potrafiłby 

zaspokoić wszystkie potrzeby ludności i gospodarki. Czyli SAMOWYSTARCZALNEGO. Tak jak kiedyś ludzie z 
towarami wędrowali od miasta do miasta i poza granicę swoich państw… tak dzisiaj również bardzo ważną rolę 
odgrywa HANDEL ZAGRANICZNY.  

 
HANDEL ZAGRANICZNY polega na odpłatnej wymianie dóbr i usług między państwami. 
 

Zakup towarów w innym kraju nazywamy IMPORTEM. 
 

Sprzedaż towarów za granicę nazywamy EKSPORTEM. 
 

W Polsce, przez wiele lat, wartość zagranicznych towarów sprowadzanych do kraju była wyższa niż 
wartość polskich produktów sprzedawanych za granicę. Niestety, powodowało to, że pieniądze z naszego kraju 
odpływały do innych państw. Dopiero w 2015 roku, sytuacja uległa zmianie (na naszą korzyść).  

Głównym partnerem handlowym naszego kraju są obecnie Niemcy. Duża część towarów jest 
przywożona do Polski z Chin i Rosji, a sprzedawana do Wielkiej Brytanii i Czech.  
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Wśród towarów importowanych do Polski dominują: maszyny, 
samochody, urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, smart fony), 
ropa naftowa, gaz ziemny, produkty naftowe oraz tworzywa sztuczne. 
Sprowadza się również leki, kosmetyki, odzież, obuwie i owoce.  
 
Do najważniejszych polskich artykułów eksportowych należą: 
samochody osobowe, autobusy, pojazdy szynowe, silniki spalinowe 
i ich części, sprzęt AGD i RTV (lodówki, telewizory), łodzie motorowe, 
jachty, meble, okna, drzwi, papier… Również artykuły spożywcze 
(produkty mleczne, mięso, owoce) oraz wysokiej jakości odzież.  
 

 
 
 
 


