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Temat lekcji: Niemcy. Z wizytą u zachodniego sąsiada Polski.    

   

Po lekcji będziesz umiał/umiała: 

 Określid, jakie są cechy położenia Niemiec. 

 Wymienid cechy niemieckiego przemysłu. 

 Określid, jakie zmiany zaszły w jednym z landów – Nadrenii  Północnej-Westfalii. 

 Wymienid najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne Niemiec. 

 

 Zapisz w zeszycie temat: Z wizytą u zachodniego sąsiada Polski.  

 Przeczytaj treśd tematu ze stron 130 – 137.  

 Zapoznaj się z rolą przemysłu w gospodarce Niemiec. Zwród uwagę na 

strukturę zatrudnienia w przemyśle Niemiec (diagram strona 132) oraz na to, 

że w przemyśle tego kraju kiedyś przeważało górnictwo i hutnictwo, a obecnie 

najważniejszą rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe. 

 Przeczytaj, jakie znane firmy znajdują się w Niemczech i co produkują?  

 Przeanalizuj mapki na stronie 133, zwród uwagę, że Niemcy podzielone są na 

części zwane landami, a najbardziej uprzemysłowionym landem jest Nadrenia 

Północna-Westfalia. 

 Odczytaj z mapki (str. 133), jakie miasta znajdują się w tym regionie i jaki 

przemysł rozwija się w nich? 

 Na podstawie ilustracji i opisu na stronie 134 zauważ, jak zmienił się krajobraz 

i funkcje terenów po zamkniętych kopalniach i hutach? 

 Zapoznaj się z opisem wybranych atrakcji turystycznych w Niemczech na stronach 

136 i 137. 

 Wykonaj dwiczenia ze stron 82 – 84 w zeszycie dwiczeo.  

 Zapisz w zeszycie:  

 Gospodarka Niemiec należy do najlepiej rozwiniętych na świecie.  

 Największe zagęszczenie zakładów przemysłowych występuje na zachodzie Niemiec, 

w Nadrenii Północnej-Westfalii. 

 Najważniejszą rolę w przemyśle Niemiec odgrywa przetwórstwo przemysłowe. 

Powstało tam wiele znanych na całym świecie firm.  



 W Nadrenii Północnej-Westfalii tereny zniszczone przez górnictwo i hutnictwo są 

poddawane rekultywacji. 

 

Praca domowa: 

Na podstawie map w podręczniku na stronie 133 odpowiedz pisemnie na pytania: 

1. Z jakimi paostwami graniczą Niemcy? 

2. Jak nazywa się najbardziej przemysłowy land w Niemczech? 

3. Jak nazywa się główna rzeka płynąca przez ten land? 

4. Co produkuje się w mieście Kolonia? 

Odpowiedzi prześlij na maila: dkwiecien@o2.pl do 28.04.2020 r. 

Jeśli czegoś nie rozumiesz, masz pytania – napisz – skontaktuję się z Tobą 

indywidualnie. 
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