
Przemysł i 
usługi we 

Francji



Na co zwrócić uwagę?

• zadania i funkcje przemysłu

• działy przetwórstwa przemysłowego

• czynniki rozwoju przemysłu we Francji

• nowoczesny przemysł we Francji i technopolie

• francuskie wyroby przemysłowe

• nowoczesne usługi we Francji

• struktura zatrudnienia we Francji według sektorów gospodarki oraz 
struktura PKB Francji



Flaga Francji

Godło Francji

Hymnem Francji jest 
skomponowana w 1792 roku 

Marsylianka

Francuska waluta – obecnie 
Euro, kiedyś Frank francuski



Powierzchnia Francji wynosi 
643 801 km²

Stolicą Francji jest Paryż

W kraju mieszka około 
67,12 miliona ludzi

Kraje graniczące z 
Francją:

Andora
Belgia
Hiszpania
Luksemburg
Monako

Niemcy
Szwajcaria
Włochy



Co to jest przemysł?

Dział gospodarki, w którym wykorzystywanie zasobów 

przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na 

dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn. 



Zadania i funkcje przemysłu

• Produkcyjna

• pozyskiwanie i 
przetwarzanie 
– funkcja 
podstawowa

• Społeczna

• miejsca pracy,

• rozwój 
techniki 
produkcji,

• polepszenie 
warunków 
życia

• Przestrzenna

• rozwój miast,

• przekształcenie 
środowiska

• Ekonomiczna

• produkcja 
różnorodnych 
dóbr, energii 

• wydobywanie 
surowców 
mineralnych



działy przetwórstwa przemysłowego

• PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

• PRODUKCJA NAPOJÓW 

• PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 

• PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 

• PRODUKCJA ODZIEŻY 

• PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR 
WYPRAWIONYCH 

• PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA

• PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 

• PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 

• PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI 
FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW 

• PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW 
SZTUCZNYCH 

• PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH 
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 

• PRODUKCJA METALI 

• PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW 
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 

• PRODUKCJA URZDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

• PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,

• PRODUKCJA MEBLI 



Przemysł we Francji

Francja dzieli się na kilka okręgów 
przemysłowych, m.in. Paryż, Lyon, 
Marsylię czy Lille

Główne gałęzie przemysłu:
spożywczy, chemiczny i motoryzacyjny. 
Obecnie na terenie Francji jest 
mnóstwo reaktorów jądrowych (87% 
energi elektrycznej)



czynniki rozwoju przemysłu we Francji

Francja jest krajem zasobnym w surowce mineralne. Na jej terenie 
eksploatuje się głównie: gaz ziemny, węgiel kamienny, rudy żelaza, 
boksyty, uran oraz sól potasową i kamienną. 

W ostatnich latach widoczny jest jednak wyraźny spadek wydobycia.



• Ważnym sektorem gospodarki francuskiej jest rolnictwo.

• Udział produktów rolnych i wyrobów przemysłu przetwórstwa
spożywczego w wartości eksportu jest bardzo wysoki, sięga 15%.

• Francja zajmuje pierwsze miejsce w świecie w produkcji wina,
utrzymuje się w pierwszej piątce producentów buraków
cukrowych, mleka, mięsa, zbóż.

• Do głównych upraw zalicza się: pszenicę, jęczmień, kukurydzę,
buraki cukrowe, tytoń, chmiel, cykorię, warzywa, owoce, winną
latorośl.







Francja jest 

jednym z 

największych 

światowych 

producentów 

sera. Produkuje 

się ich tam 

ponad 300 

rodzajów. 





Francja jest znana na świecie jako kraj produkujący najlepsze wyroby 
luksusowe. Mają tu swoje siedziby najbardziej znane firmy świata 

mody, producenci perfum, biżuterii i porcelany.





Ważny jest także przemysł maszynowy (zwłaszcza środków transportu).

Z Francji wywodzi się wiele popularnych marek samochodów. 



We Francji produkuje się samoloty… 

• Airbus 



Mirage



Ponad 75% energii 
elektrycznej kraju 
pochodzi z  elektrowni 
atomowych.



Pod względem wartości inwestycji zagranicznych Francja zajmuje 5. 
miejsce na świecie.



Ciekawostki o Francji…
• Francja okazuje się najbardziej atrakcyjnym turystycznie krajem 

świata. W 2016 roku Francję odwiedziło 82,6 miliona turystów.



Ciekawostki o Francji…
Blisko 20% terytorium Francji znajduje się poza kontynentem 
europejskim. Co więcej, w 12 różnych strefach czasowych.



Ciekawostki o Francji…

Cztery tony żab - taką ilość każdego roku spożywają Francuzi.



Ciekawostki o Francji…
• Francuski jest językiem oficjalnym językiem w 29 krajach.



Szacuje się, że współcześnie w tym kraju zamieszkuje blisko milion 
Polaków. W historii naszych państw mieliśmy wielu wspólnych 

Bohaterów… 


