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Pracovní list
Chemický a spotřební průmysl
1) Chemický průmysl je většinou lokalizován ve vyspělých státech. Uveď alespoň dva faktory,
které o tomto umístění rozhodují.
2) Výrobky rozděl na průmysl základní anorganické chemie a průmysl organické syntézy:
topný olej, kyseliny sírová, draselné hnojivo, viskóza, hydroxid sodný, umělý kaučuk,
polyester, benzin, peroxid vodíku.
3) Uveď co nejvíce výrobků rafinérií. Kde má Česká republika své největší rafinérie?
4) Které odvětví chemického průmyslu najdeš ve větší míře v Kanadě, evropských severských
zemích a v Rusku.
5) K odvětvím lehkého průmyslu přiřaď správnou lokalizaci:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

surovina, tradice a energie
surovina
spotřeba a produkční oblasti
levná práce
spotřeba – velká města
surovina, tradice

odvětví

lokalizace

textilní
oděvní
potravinářský
sklářský
keramický
dřevozpracující
6) Charakterizuj textilní výrobu rozvinutých států. Která města jsou touto výrobou typická?
7) Uveď příklady :
a) přírodních vláken rostlinného původu
b) přírodních vláken živočišného původu
c) umělých vláken
8) Rozděl obory potravinářského průmyslu podle určující lokalizace:
nealkoholické nápoje, cukrovary, balírny čaje, kávy, kakaa, mlýny, mlékárenský, výroba
uzenin, masný, mrazírny, vinařský, zpracování ryb, pekárny
lokalizace
oblasti spotřeby
oblasti produkce
dovozní přístavy

obory
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Pracovní list
Chemický a spotřební průmysl
9) K následujícím evropským státům přiřaď významné odvětví lehkého průmyslu
stát
odvětví, obor
Rakousko
Francie
Finsko
Portugalsko
Dánsko
Řecko
Švédsko
Vyber:
dřevozpracující, výroba papíru, výrobky z korku, mlékárenský, vinařský, výroba sýrů, oděvní,
zpracování ryb, výroba olivového oleje a rozinek
10) Proč nastupuje spotřební průmysl jako první v období industrializace oblastí a států?
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Pracovní list
Chemický a spotřební průmysl
Řešení:
1) Kapitálová a technologická náročnost, spotřeba zejména u PHM, kaučuku, plastů i
vláken
2) anorganika: kyseliny sírová, draselné hnojivo, hydroxid sodný, peroxid vodíku.
organika: topný olej, viskóza, hydroxid sodný, peroxid vodíku.
3) benzin, nafta, lehké a těžké topné oleje, letecký petrolej a letecký benzín, zkapalněné
uhlovodíkové plyny (LPG, propan, butan, parafíny)
4) průmysl celulózy a papíru.

5)

odvětví
textilní
oděvní
potravinářský
sklářský
keramický
dřevozpracující

lokalizace
d
e
c
a
f
b

6) tradice, kvalita, vyšší produktivita
Paříž, Milán, Londýn, New York
7)

a) přírodních vláken rostlinného původu – bavlna, len, juta, sisal, konopí
b) přírodních vláken živočišného původu – vlna, hedvábí,
c) umělých vláken – viskóza, polyester, polyamid, lycra

8)
lokalizace
oblasti spotřeby
oblasti produkce
dovozní přístavy

obory
nealkoholické nápoje, mlékárenský, výroba
uzenin, pekárny
cukrovary, mlýny, mrazírny, vinařský,
zpracování ryb
balírny čaje, kávy, kakaa
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9)
stát
Rakousko
Francie
Finsko
Portugalsko
Dánsko
Řecko
Švédsko

odvětví, obor
dřevozpracující, mlékárenský
vinařský, výroba sýrů, oděvní
dřevozpracující, výroba papíru
zpracování ryb, výrobky z korku
mlékárenský, zpracování ryb
olej, rozinky, ryby
dřevozpracující, výroba papíru

10) nižší investice, méně náročné na kvalifikovanou práci

