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– MAPA POJĘCIOWA
Karteczki zawierające opisy cech gospodarki do wycięcia i przyporządkowania
do odpowiedniej części mapy pojęciowej.
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ROZWIĄZANIE ZADANIA:
1. Gospodarka polska przed 1989 r.
Odpowiedzi:
• przerost zatrudnienia
• koszty wytworzenia towaru wyższe od ceny jego zbycia
• gospodarka centralnie planowana
• wolne dostosowywanie się do potrzeb rynku
• strategia przyspieszonej industrializacji
• rozwój przemysłu ciężkiego, usługi i rolnictwo rozwijają się wolno
• duże dysproporcje w rozwoju gospodarczym regionów kraju
• przemysł zlokalizowany głównie w miejscach eksploatacji złóż surowców mineralnych

2. Gospodarka polska po 1989 r.
Odpowiedzi:
• transformacja gospodarcza i ustrojowa
• zasady wolnego rynku, kryzys przemysłu, spadek produkcji
• sprzedaż akcji lub udziałów Skarbu Państwa osobom prywatnym
• zmniejszenie kosztów produkcji
• poprawa organizacji
• powstanie działów marketingu i HR
• zmiany struktury organizacyjnej
• modernizacja technologii produkcji
• ograniczone przywileje socjalne
• upadłość lub likwidacja wielu zakładów
• prywatyzacja wielu zakładów państwowych
• okręgi przemysłowe
• działalność gospodarcza prowadzona jest na preferencyjnych warunkach
• wpływ na przyspieszenie rozwoju regionu
• Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)
• restrukturyzacja
• prywatyzacja wielu zakładów państwowych
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