
Karta pracy - Temat: Rozmieszczenie ludności i ich migracje. (podr. str. 95 - 100) 
 
1. Europa jest NIERÓWNOMIERNIE zaludniona  (występują regiony o bardzo dużej gęstości zaludnienia oraz miejsca 
niemal bezludne). Podobną syt. obserwuje się w Polsce. - mapa s. 95 
 
2. WSKAŹNIK GĘSTOŚCI ZALUDNIENIA jest to wskaźnik ………………………………… 
………………… wyrażonego liczbą ………………………………………………….. na 1 km2 
 
3. ŚREDNIA GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w Polsce w 2016r. wynosiła ………. osoby na 1 km2 
(jest to średnia wartość na tle państw Europy). 
 
Średnia gęstość zaludnienia w województwach w 2016r.: - tekst s. 95, mapa s. 95 
- największa – w woj. ……………………………. 
- najmniejsza – w woj. ……………………………. 
 
4. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce – wypisz je - tabela s. 96  (szczegółowe wyjaśnienie 
znajduje się w tekście poniżej) 
a) przyrodnicze:     
- ……………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………….. 
b) społeczno – ekonomiczne: 
- ……………………………………………………………………….. 
- rozwój miast 
- ……………………………………………………………………….. 
- łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej 
c) ……………………………………… : 
- zmiany granic państwowych 
- przemieszczanie się ludności 
- przymusowe przesiedlenia 
 
Dawniej na rozmieszczenie ludności wpływały głównie czynniki przyrodnicze obecnie ważniejsze są czynniki społeczno 
– ekonomiczne!  
ZADANIE - Zastanów się dlaczego? Zapisz swoją odpowiedz w zeszycie !!! 
 
5. Korzystając z podr. s. 97 dopasuj do podanych terminów odpowiednie definicje - jedna zostanie. 
       
      * przemieszczanie się ludzi związane ze stałą bądź   
      czasową zmianą miejsca zamieszkania 
IMIGRACJA     * codzienne dojeżdżanie do zakładu pracy znajdującego  
      się w pobliżu miejsca zamieszkania 
MIGRACJA     * osiedlanie się ludności przyjezdnej na stałe 
        lub na dłuższy czas na danym terytorium 
EMIGRACJA     * wyjazdy ludności z danego terytorium na stałe   
       lub na dłuższy czas  
 
6. W Polsce w XX w. dominowały migracje ze wsi do miast. Obecnie obserwuje się zjawisko odwrotne. 
 
6. SALDO  …………………… - różnica między imigracją a emigracją (saldo dodatnie lub ujemne) 
 
7. POLACY NA ŚWIECIE – wg szacunków poza granicami kraju mieszka ponad …………. mln Polaków. Najliczniejsza 
Polonia żyje w ……………………………………………………………………………... 
8. Zapoznaj się ze skutkami migracji zagranicznych w Polsce – tabela str. 100 
9. Współcześnie migracje zagraniczne mają główne charakter ekonomiczny. 
10. Polacy najczęściej emigrują do państw UE. 
11. Podaj przyczyny migracji wewnętrznych i zagranicznych Polaków 
       – zrób tabelkę, skorzystaj z tekstu s. 98 


