
 

 
 

Geografia 
Witam Was na kolejnej lekcji geografii! 

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

PRZECZYTAJCIE! 

Zaczniemy nasze zajęcia od przypomnienia wiadomości dotyczących ludności Ameryki. 
1. Rdzennymi mieszkańcami Ameryki są Indianie i Inuici. 
2. Po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba  nastąpiły fale migracji (napływu) ludności głównie z Europy oraz 
Afryki ( okres niewolnictwa). 
3. Obecnie obserwujemy w Ameryce  duże zróżnicowanie etniczne i kulturowe ludności oraz zanikanie kultur 
pierwotnych. 
4. Rasy mieszane ludności spotykane w Ameryce to: Mulaci, Metysi i Zambosi. 
 
Dzisiejszym tematem zamykamy dział geografii poświęcony Ameryce Północnej i Południowej. Przed Wami powtórka 

wiadomości i w perspektywie – sprawdzian. 

Omówimy teraz zagadnienie urbanizacji na kontynencie amerykańskim. 

Czy pamiętacie z klasy VII jaki proces nazywamy urbanizacją? Jest to proces prowadzący do powstawania i rozwoju 

miast. 

1. Spójrzcie na mapki w podręczniku na stronie 127- ( ważna legenda mapy – kolorowe słupki). Jak widać 

rozmieszczenie ludności w Ameryce jest bardzo nierównomierne. Największe skupiska ludności występują na 

wschodnim wybrzeżu obu Ameryk ( nad Oceanem Atlantyckim) oraz nad Wielkimi Jeziorami (miasta: Chicago, 

Detroit, Toronto). 

2. Wskażcie na tych mapkach największe amerykańskie miasta (spróbujcie zapamiętać jak najwięcej nazw): 

Waszyngton – stolica USA,  Nowy Jork,  Boston,  Filadelfia,  San Francisco,  Los Angeles,  Meksyk,  Sao Paulo,  Rio de 

Janeiro. 

3. Poprzez porównanie map ze strony 127 oraz 101 i 103 wykonamy ćwiczenie 1/60 w zeszycie ćwiczeń: 

Obszary słabo zaludnione:  C, F, B, H ……………….? 

Obszary gęsto zaludnione: D, G ………………….? 

„Zgubiłam” litery A oraz E – dopasujcie je samodzielnie! 

3. Szybki napływ ludności do miast doprowadził do powstania miast-gigantów, nazywanych także megalopolis – 

zdjęcia na stronie 130 i 131 w podręczniku. 

4. W oparciu o tekst w podręczniku – strona 128 wykonamy ćwiczenie 3/60 w zeszycie ćwiczeń: 

Megalopolis Brazylijskie Południowo-
kalifornijskie 

Chipitts BosWash 

Miasta Rio de Janeiro 
Sao Paulo 

Los Angeles 
San Francisco 

Chicago 
Pittsburgh 
Detroit 

? – uzupełnijcie 
samodzielnie 

 
5. Co to są slamsy? 
To dzielnice nędzy. Powstają wtedy, gdy napływ ludności do miast jest zbyt duży. Ludność ta ma problemy ze 
znalezienie pracy. W slamsach panuje bezrobocie, bieda, wysoka przestępczość, choroby. Mieszkańcy slamsów mają 
często utrudniony dostęp do wody pitnej, kanalizacji, szkolnictwa i opieki zdrowotnej –spójrzcie na zdjęcie –strona 
131 w podręczniku. 
W Brazylii określa się je jako fawele, a w Peru noszą nazwę barriadas.] 
 
 
I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii temat lekcji wraz z notatką: 
TEMAT: Urbanizacja w Ameryce.                                                                                                                        04.05.2020 



1. Największe skupiska ludności w Ameryce znajdują się na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego oraz w rejonie Wielkich 
Jezior. 
2. Rozrastanie się miast prowadzi do łączenia się ich stref podmiejskich i powstawania obszarów nazywanych 
megalopolis. 
3. Największe megalopolis w Ameryce nosi nazwę BosWash i obejmuje takie miasta jak: Boston, Waszyngton, Nowy 
Jork, Filadelfia. 
4. Zbyt duży napływ ludności ze wsi do miast powoduje powstawanie dzielnic nędzy – slamsów. Ich mieszkańcy 
zmagają się z licznymi problemami m.in. z bezrobociem, wysoką przestępczością. 
 

                                                                                                                        Pozdrawiam 


