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GEOGRAFIA – POZIOM PODSTAWOWY 

Klasa II LO (po ośmioklasowej szkole podstawowej) 

LISTOPAD 

DZIAŁ II -  LUDNOŚĆ I OSADNICTWO 

Zapisy podstawy programowej  

Uczeń:  

1. charakteryzuje główne kierunki i przyczyny migracji ludności na świecie;  
2.  dyskutuje na temat skutków wielkich ruchów migracyjnych dla społeczeństw  

i gospodarki wybranych państw świata, ze szczególnym uwzględnieniem krajów 
Europy, w tym Polski;  

3.  odróżnia uchodźstwo od migracji ekonomicznej oraz opisuje problemy uchodźców,  
w tym dzieci, na wybranych przykładach z Europy i innych regionów świata; 

4. charakteryzuje strukturę narodowościową ludności świata i Polski oraz zróżnicowanie 
etniczne w wybranych regionach świata;  

5. charakteryzuje zróżnicowanie religijne ludności świata i Polski oraz wpływ religii na 
życie społeczne i gospodarkę;  

6. wyróżnia główne kręgi kulturowe, przedstawia wartości wyznawane przez ich 
społeczności oraz wkład w dziedzictwo kulturowe ludzkości;  

7. charakteryzuje zróżnicowanie poziomu rozwoju sieci osadniczej na świecie, wiążąc go 
ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym oraz etapem rozwoju gospodarczego;  

8.  określa główne przyczyny i skutki urbanizacji oraz analizuje zróżnicowanie wskaźnika 
urbanizacji na świecie i w Polsce;  

9. identyfikuje główne czynniki rozwoju obszarów wiejskich na świecie oraz wyjaśnia 
przyczyny depopulacji niektórych wsi w Polsce;  

10. korzysta z map cyfrowych dostępnych w Internecie w analizie sieci osadniczej 
wybranych regionów świata.  

ZADANIA: 

1. Jakie czynniki decydują o rozmieszczeniu ludności na świecie? Przedstaw bariery 

osadnicze.  

2. Na podstawie mapy wskaż obszary największej i najmniejszej koncentracji ludności na 

świecie oraz obszary niezamieszkane. 

3. Wyjaśnij pojęcia : ekumena, subekumena, anekumena i podaj przykłady. 

4. Wyjaśnij znaczenie terminów: migracja, imigracja, emigracja, reemigracja, saldo 

migracji. 

5. Opisz kierunki migracji zagranicznych na świecie oraz ich skutki. 
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6. Przedstaw zróżnicowanie ludności świata pod względem narodowościowym, 

etnicznym, religijnym i kulturowym.  

7. Wymień jednostki osadnicze. Jakie czynniki decydują o ich powstawaniu? 

8. Podaj różnice między terminem urbanizacja a pojęciem wskaźnik urbanizacji? 

9. Jakie znasz typy zespołów miejskich? Opisz je i wskaż różnice między nimi.  

Skorzystaj z poniższego schematu 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wymień nowe funkcji wsi w Polsce.  

 


