Průmysl
Energetika





Umožňuje činnost ostatních odvětví průmyslu
Dodává el. energii, teplo, páru
Ve vyspělých zemích snaha o pokles energetické náročnosti
Způsoby získávání el. energie (obnovitelné vs. neobnovitelné zdroje)
o Tepelné elektrárny
 Většina el. energie
 Spalování uhlí, někdy ropy
o Jaderné elektrárny
 Především Francie, USA, Japonsko
o Vodní elektrárny
 Nejčistší zdroj energie
 Významné pro země s vhodnými podmínkami (vodnaté
řeky, spád toku)
o Alternativní zdroje energie
 Sluneční, větrná, přílivová, geotermální

Těžký průmysl





Hutní průmysl – výroba kovů (doplň kde?) Rusko, Japonsko, Čína, USA
Těžké strojírenství – doplň výrobky? výrobky pro průmysl (pece, lisy,
válce, turbíny atd.)
Těžká chemie – doplň výrobky? Kyseliny, louhy (hydroxidy), paliva
Výroba stavebních hmot – výrobky? (umělá vlákna) cihly, cement, střešní
krytiny, panely, omítky…
o Umělá vlákna: silon, nylon, polyester

Spotřební průmysl
1. Spotřební strojírenství
a. Automobily (doplň stát)
i. Citroën
ii. Toyota
iii. Volkswagen
iv. Renault
v. Ford
vi. Opel
vii. Hyundai
viii. Nissan
ix. Mazda
x. Kia
xi. Honda
xii. Fiat
xiii. Alfa-Romeo
xiv. Mercedes-Benz
xv. BMW
xvi. Škoda
xvii. Seat
xviii. Dacia
xix. Lada
xx. Audi
xxi. Porsche
xxii. Suzuki
xxiii. Subaru
xxiv. Daihatsu
xxv. General Motors (GM)
xxvi. Saab
xxvii. Volvo
xxviii. Peugeot
xxix. Chrysler
xxx. Chevrolet

b. Motocykly
i. Asie (zejména Japonsko), Itálie…
c. Letadla
i. Airbus, Boeing
d. Elektronika
i. USA, Korea, Japonsko
2. Chemický průmysl
 U řek (potřeba vody)
 Doplň výrobky:
3. Textilní průmysl
o Oděvy
o Obuv
o Doplň stát původu látky:
 Kašmír
 Damašek
 Tvíd
 Manšestr
 Hedvábí
4. Potravinářský průmysl:
a. Doplň obory:
b. Odkud pochází…
i. Ementál
ii. Parmazán
iii. Čedar
iv. Eidam

5. Průmysl skla a keramiky
a. Čína
b. Míšeň – porcelán
c. Benátky – broušené sklo
6. Dřevozpracující a papírenský
a. V místech s lesy

b. Ikea (výrobní závody po celém světě!)
7. Polygrafický
a. Tisk knih, novin, časopisů apod.
b. Velká města
Doplň známé výrobce (státy):
Whiskey

hodinky

Tulipány

Koření

pizza

Doplň, co firmy vyrábí a stát, ze kterého jsou:
Matchbox

Calex

Ikarus

Solaris

Benetton

Koh-i-noor

Lego

Sandoz

8. Elektrotechnický

