
Geografia 

Witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach z geografii. 

                         [ KOMENTARZ – zawsze będzie pisany przeze mnie na niebiesko, tego do zeszytu NIE przepisujcie, ale 

uważnie PRZECZYTAJCIE, BO WARTO! 

Od kilku lat w prasie, telewizji i w Internecie pojawiają się informacje dotyczące wydarzeń na Ukrainie (podręcznik, 

strona 152-159). Ten kraj zmaga się z wieloma problemami, dlatego duża liczba Ukraińców opuszcza swój kraj i osiedla 

się w innych państwach. Wielu z nich przyjeżdża także do Polski. 

Podczas dzisiejszej lekcji nauczycie się rozpoznawać najważniejsze obiekty geograficzne na mapie Ukrainy. Dowiecie 

się podstawowych informacji o gospodarce tego kraju. Poznacie problemy ludności na Ukrainie oraz przyczyny i skutki 

konfliktu pomiędzy Ukrainą a Rosją. 

1. Polecenia: 
- na politycznej mapie Europy (str.48 – podręcznik) wskaż Ukrainę – to nasz wschodni sąsiad 
- na fizycznej mapie Ukrainy (str.152-podręcznik) wskaż: 
   miasta: Kijów (stolica), Odessa; Dniepr, Lwów, Charków, Donieck 
   morza: Azowskie, Czarne i Półwysep Krymski 
   rzeki: Dniepr, Dniestr 
  krainy geograficzne: Nizina Połtawska, Nizina Czarnomorska, Karpaty, Wyżyna Podolska 
 
2. Gospodarka Ukrainy (str.153-154): 
Ukraina ma idealne warunki dla rozwoju rolnictwa: bardzo żyzne gleby, przewaga nizin, łagodny klimat. 
Rozwojowi turystyki sprzyjają liczne zabytki, piękne krajobrazy i dostęp do morza (str.156, 158-159). 
Ukraina posiada ogromne złoża surowców mineralnych takich jak: węgiel kamienny, rudy żelaza. 
 
3. Konflikty na Ukrainie (154-156): UKRAINA BYŁA CZĘŚCIĄ ZWIĄZKU RADZIECKIEGO DO 1991roku. 
Rok 2014 okazał się przełomowy w historii Ukrainy. Wtedy mieszkańcy tego kraju obalili prezydenta , który sprzyjał 
bliskim kontaktom Ukrainy z Rosją. Zarzucano mu m.in. sprzeciwianie się przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. 
Te wydarzenia zapoczątkowały konflikt na Półwyspie Krymskim zamieszkiwanym głównie przez ludność mówiącą po 
rosyjsku. Nie była ona zadowolona ze zmiany władzy na Ukrainie i poparła zajęcie Krymu przez Rosję. 
W 2014r. rozpoczął się także konflikt na wschodzie Ukrainy. Mieszkańcy dwóch obwodów zażądali odłączenia tych 
terenów od Ukrainy. Powodem było niezadowolenie rosyjskojęzycznej   ludności z obalenia dotychczasowego 
prezydenta oraz brak zgody na wstąpienie Ukrainy do UE. 
Konflikty na Ukrainie doprowadziły do: 
- śmierci kilkunastu tysięcy osób; wielu zostało rannych, utraciło swoje domy; 
- na terenach objętych walkami wiele fabryk przestało pracować; 
-  ograniczono kontakty gospodarcze z Rosją, która uczestniczy w konfliktach, za co Rosja zmniejszyła dostawy gazu na 
Ukrainę lub zażądała za gaz wysokich cen; 
- zmniejszenie liczby turystów z powodu działań wojennych i zniszczeń. 
 
4. Problemy ludności na Ukrainie (str.156-157) 

Liczba ludności systematycznie maleje z powodu zbyt małej liczby urodzeń w stosunku do liczby zgonów oraz 
emigracji (wyjazdów). 

Obserwuje się też ubożenie ludności – większości mieszkańców brakuje pieniędzy na zakupy. Mała ilość 
towarów w sklepach  sprawia, że Ukraińcy kupują je w sąsiednich krajach np. w Polsce, na Słowacji.] 

 
I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat lekcji: 

TEMAT: Współczesne problemy Ukrainy.                                                                                                     02.06.2020 

II. Wykonaj następujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 

o Ćw.1a i b /93 ( do pomocy mapa-str.152 w podręczniku); 

o Ćw.2/94 ( należy porównać mapki ze stron 153 i 154 i z nich dalej korzystać-patrz na oznaczenia w 

legendzie); 

o Ćw.5a /95 ( zdanie A –spójrz w tabelę i wykonaj odejmowanie; 



                  Zdanie B – spójrz na piramidę, w którym miejscy jest ona najszersza – użyj określeń: młodego lub 

starego) 

o Ćw. 5b/95 

Powyższe ćwiczenia wykonaj na kolejną lekcję geografii-na wtorek 09.06.2020r. Wybranych uczniów poproszę 

o ich przesłanie celem sprawdzenia i oceny. 

 

           Do następnej lekcji! 

                                                                                                                                         


