
Geografia 

Witam Was serdecznie na przedostatniej w tym roku szkolnym lekcji geografii. 

Dzisiejsze zajęcia poświęcimy na podsumowanie realizowanego przez Was projektu „ Bliżej domu”. 

I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat lekcji wraz z notatką ( notatka stanowi  krótką analizę danych liczbowych 

podanych przez Was z ostatnich zajęć) : 

TEMAT: Wielkopolska w pigułce.                                                                                                                  23.06.2020 

                                                                                                                                                                              25.06.2020 

1. Ponad połowa mieszkańców Wielkopolski mieszka w miastach. 

2. Przybywa mieszkańców w naszym regionie ( dodatni przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji). 

3. Najwięcej osób zawodowo czynnych zatrudnionych jest w sektorze usług. 

4. Wielkopolska posiada jeden z najniższych w kraju wskaźnik bezrobocia. 

 

II. Sprawdź swoją wiedzę o Wielkopolsce-krzyżówka z hasłem ( do pomocy tekst poniżej): 

 

             

      

          

               

      

       

 

 

1. Roślina okopowa najczęściej uprawiana w Wielkopolsce. 

2. Firma polska produkująca sprzęt AGD, mająca swoją siedzibę we Wronkach. 

3. Jeden z głównych czynników rzeźbotwórczych krajobrazu Wielkopolski. 

4. Surowiec mineralny (energetyczny) wydobywany w okolicach Turka i Bełchatowa. 

5. Gatunek drzewa dominujący w lasach Wielkopolski. 

6. Stolica Wielkopolski. 

 

ROZWIĄZANIE: 

………………………………………………….. – jedno z najstarszych miast w Polsce, położone w Wielkopolsce nad rzeką Prosną. 

 

Wielkopolska w pigułce 

 

- Wielkopolska swoim zasięgiem obejmuje Nizinę Południowowielkopolską oraz Pojezierze Wielkopolskie; 



- jednym z „rzeźbiarzy” krajobrazu Wielkopolski był lodowiec skandynawski, który trzykrotnie nasunął się na obszar 

Polski, pozostawiając po sobie liczne jeziora, wzniesienia morenowe, głazy narzutowe, pokłady piasku i żwiru; 

- średnia roczna temperatura powietrza w Wielkopolsce wynosi około 8,5º C, a roczna suma opadów atmosferycznych 

wynosi 507 mm (najniższe opady w Polsce); 

- Wielkopolska posiada dodatni przyrost naturalny (więcej osób rodzi się co umiera); 

- w Wielkopolsce żyją obok katolików, Żydzi, protestanci oraz wyznawcy religii prawosławnej; 

- stopa bezrobocia w Wielkopolsce należy do najniższych w kraju; 

- ponad połowa osób zawodowo czynnych pracuje w usługach (handel, edukacja, opieka zdrowotna, transport); 

- rolnictwo Wielkopolski, pomimo niekorzystnych warunków klimatycznych i glebowych, należy do najlepiej 

rozwiniętych w Polsce. Wielkopolskie rolnictwo przoduje w uprawie zbóż, buraków cukrowych oraz rzepaku, a także 

w chowie trzody chlewnej. Należy też zwrócić uwagę na innowacyjność wielkopolskich rolników. Przykładem są 

pojawiające się nowe uprawy takie jak lawenda czy borówka oraz hodowle strusi i alpak; 

- Cechą charakterystyczną wielkopolskiego przemysłu jest zdecydowana przewaga przedsiębiorstw małych i średnich, 

których zaletą jest duża mobilność  i elastyczność w dostosowywaniu się do reguł gry rynkowej. O wysokim poziomie 

i zakresie możliwości przemysłu Wielkopolski świadczy szeroka gama jego wyrobów znanych w kraju i na rynkach 

zagranicznych. Spośród nich można wymienić: silniki okrętowe i samolotowe, wagony osobowe i ich wyposażenie, 

obrabiarki skrawające do metali, akumulatory, baterie, żarówki i sprzęt oświetleniowy, głośniki, farby, nawozy 

sztuczne, środki i preparaty farmaceutyczne, przetwory mięsne, koncentraty spożywcze, wyroby czekoladowe, piwo, 

artykuły wyposażenia mieszkań, ceramikę stołową, pianina, odzież i tekstylia; 

- Poznań jest najważniejszym ośrodkiem administracyjno – gospodarczym i kulturalnym Wielkopolski (urzędy, wyższe 

uczelnie, kina, teatry, biblioteki, zakłady przemysłowe). 

                                                                                                                                pola lawendy w okolicach Czerniejewa 

 

                               

 

     hodowla alpak w okolicach Margonina 

 

III. Obejrzyj znajdującą się na stronie naszej szkoły prezentację „Moja mała ojczyzna” – przygotowaną                                 

z nadesłanych przez Was materiałów. 



 Dziękuję Wam oraz Waszym rodzicom za współpracę. 

                         Życzę niezapomnianych wakacji, spędzonych przyjemnie, ciekawie i zdrowo! 

                                                                                                                   Do zobaczenia we wrześniu! 

                         


