
Geografia – IV TOT/TS 

Temat: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. 

Zapoznam się z: wskaźnikami rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; składowymi LHDI w Polsce; 

regionami o najwyższym i najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego; przyczynami i 

skutkami dysproporcji w rozwoju społeczno – gospodarczym oraz sposobami niwelacji tych różnic. 

Nauczę się: korzystać z różnych źródeł informacji; analizować mapy i dane statystyczne dotyczące 

mierników rozwoju społeczno-gospodarczego Polski; ocenić poziom rozwoju społeczno – 

gospodarczego regionów Polski. 

Lekcja z e-podręcznika 

https://epodreczniki.pl/a/wskazniki-rozwoju-spoleczno-gospodarczego/DVMTo29uK 

Materiały do lekcji 1 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3_7_02a.

pdf 

Materiały do lekcji 2 

Podręcznik 

Proszę o wykonanie w zeszycie notatki  oraz odpowiedzieć na następujące pytania  

1.Wypisz mierniku poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski. 

2. Na podstawie danych statystycznych zawartych w podręczniku (mapy, wykresy, tabele) dokończ 

zdania: 

a) województwa , w których odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jest największy 

to……………………………….. 

b) województwa, w których odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jest najmniejszy to 

……………………….. 

c) województwo o najwyższym poziomie rozwoju kulturalnego to ………………………………………….. 

Przyczyną takiej sytuacji jest ……………………………………………………………. 

d) województwo o najwyższej przeciętnej długości trwania życia to ………………………… 

e) województwo o najniższej przeciętnej długości trwania życia to …………………………………. 

f) województwo o najwyższej wartości LHDI to …………………………………… 

g) województwo o najniższej wartości LHDI to ……………………………….. 

h) województwo o najwyższej wartości PKB per capita to ………………………….. 

i) województwo o najniższej wartości PKB per capita to …………………………… 

https://epodreczniki.pl/a/wskazniki-rozwoju-spoleczno-gospodarczego/DVMTo29uK
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3_7_02a.pdf
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_7_zroznicowanie_regionalne/r3_7_02a.pdf


3. Wypisz składowe LHDI w Polsce. 

4. Wyjaśnij pojęcia: 

a) specjalne strefy ekonomiczne 

b) janosikowe 

c) Polska A i Polska B. 

5. Pogrupuj wymienione niżej stwierdzenia na przyczyny i skutki dysproporcji w rozwoju społeczno-

gospodarczym Polski. Wpisz cyfry w odpowiednie miejsca. 

I. Emigracja wielu młodych, dobrze wykształconych ludzi z regionów, na których występuje wysokie 

bezrobocie strukturalne 

II. Duże zróżnicowanie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych 

województwach 

III. Niekorzystna struktura sektorowa gospodarki poszczególnych regionów 

IV. Peryferyjne położenie niektórych regionów względem głównych centrów rozwojowych kraju 

V. Zróżnicowanie stopy bezrobocia 

VI. Przeszłość historyczna Polski – znaczne zróżnicowanie stopnia zagospodarowania i 

uprzemysłowienia obszarów znajdujących się dawniej pod zaborami 

VII. W okresie socjalizmu dynamiczny rozwój przemysłu ciężkiego skoncentrowanego zwłaszcza na 

Górnym Śląsku oraz w wielkich aglomeracjach 

VIII. Poczucie frustracji i niesprawiedliwości wśród ludności zamieszkującej regiony o niskich 

wskaźnikach rozwoju społeczno - gospodarczego i wysokiej stopie bezrobocia 

IX. Dynamiczny rozwój regionów o wysokich wskaźnikach rozwoju społeczno-gospodarczego 

związany z napływem nowych inwestycji. 

PRZYCZYNY                                                   SKUTKI 

………………………………                                   …………………………………. 

Zdjęcia proszę wysłać do 08.04.2020 r. 

 

Temat: Potencjał gospodarczy wybranego regionu Polski. 

Nauczę się: omówić wartości mierników rozwoju społeczno – gospodarczego wybranego regionu na 

podstawie danych statystycznych; ocenić potencjał gospodarczy regionu na podstawie danych 

statystycznych i innych źródeł; omówić inicjatywy podejmowane w regionie na rzecz jego rozwoju na 

podstawie dostępnych źródeł. 



Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, dokonać analizy map i wykresów (podręcznik - str. 

239 – 246). 

Najwyższą pozycję w gospodarce naszego kraju zajmuje największe pod względem powierzchni i 

centralnie położone województwo mazowieckie. Jego udział w 2013 r. w ogólnej wartości 

wytwarzanego w państwie PKB wynosił 22%. Najwięcej PKB wytwarzają usługi. Wartość 

wytwarzanego PKB przez ten region jest wyższa od łącznej wartości PKB wytwarzanej przez 5 

województw wschodniej Polski. Region ten odznacza się największymi nakładami inwestycyjnymi i 

zagranicznymi. 

Proszę o dokonanie analizy poszczególnych wskaźników (dla województwa mazowieckiego) na 

podstawie map i wykresów. 

Drugie miejsce w gospodarce kraju zajmuje województwo śląskie. Wytwarza ono 12,5 % wartości 

PKB. Jest to najważniejszy region przemysłowy Polski. W strukturze wytwarzanego PKB dominują 

usługi i przemysł. Mimo jego nadal dużego udziału w wytwarzaniu PKB na 1 mieszkańca, ma duże 

trudności społeczno-ekonomiczne w kraju. Jest to województwo o największej w Europie 

koncentracji tradycyjnego przemysłu: górnictwa, koksownictwa, hutnictwa. Konieczność ich 

restrukturyzacji, wiąże się ze wzrostem bezrobocia i protestami ludzi. 

Proszę o dokonanie analizy wskaźników dla tego województwa. 

Do dobrze rozwiniętych gospodarczo regionów Polski należą też województwa: dolnośląskie i 

wielkopolskie. W tych regionach dominuje sektor usług oraz przemysłu i budownictwa. Występują w 

nim duże nakłady inwestycyjne krajowe i zagraniczne. 

Proszę o dokonanie analizy wskaźników dla tych województw. 

Słabo rozwijającymi się przemysłowo regionami są obszary leżące przy wschodniej granicy kraju (woj. 

lubelskie, podlaskie, podkarpackie – wyjątek stanowią takie miasta jak: Rzeszów, Tarnów, Lublin czy 

Białystok; oraz świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). W strukturze wytwarzanego PKB notuje się 

duży udział rolnictwa, leśnictwa i rybactwa. Powodem tych trudności są m.in.: 

- zlikwidowanie PGR-ów w okresie przemian ustrojowych, pozbawiając pracy ludzi o niskich 

kwalifikacjach 

- mało produktywne, często rozdrobnione rolnictwo 

- niski wskaźnik urbanizacji 

- niski poziom rozwoju przemysłu i usług 

- niski poziom wykształcenia ludności, mała przedsiębiorczość i związany z nią bardzo niski wskaźnik 

PKB per capita 

- czynniki historyczne: obszary wschodniej Polski były w okresie międzywojennym bardzo słabo 

uprzemysłowione, tworzyły tzw. „Polskę B”. 

Proszę o dokonanie analizy wskaźników dla tych województw. 


