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Temat lekcji: Ludnośd i gospodarka Australii. 

Po lekcji będziesz umiał/umiała: 

 Opisad rozmieszczenie i zróżnicowanie ludności Australii, 

  Wskazad przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności Australii, 

 Wymienid najważniejsze miasta tego kraju, 

 Wymienid cechy charakterystyczne australijskiej gospodarki. 

 Zapisz w zeszycie temat: Ludnośd i gospodarka Australii. 

 Przeczytaj treśd tematu ze stron 162-167: 

 Zwród uwagę na to, że na tym kontynencie mieszka tylko 23 mln ludzi – 
najmniej ze wszystkich kontynentów, a gęstośd zaludnienia to tylko 3 os./km2. 

 Zapoznaj się z rozmieszczeniem ludności Australii (mapa na str. 162). 
Przypomnij sobie z poprzedniej lekcji najważniejsze cechy warunków 
przyrodniczych i wyjaśnij w jaki sposób wpływają one na nierównomierne 
rozmieszczenie ludności. 

 Korzystając z mapy na stronie 165 odczytaj nazwy największych miast 
Australii. 

 Korzystając z opisu oraz ilustracji na str. 163 scharakteryzuj ludnośd tego 
paostwa (zwród uwagę na zmieniającą się liczbę rdzennej ludności – 
Aborygenów). 

 Związek Australijski (bo tak brzmi nazwa paostwa na kontynencie 
australijskim) należy do najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczych 
paostw świata.   

 Zapoznaj się ze strukturą użytkowania ziemi w Australii. Zwród uwagę, że 
podstawą rolnictwa tego kraju jest hodowla zwierząt. 

 Scharakteryzuj przemysł Australii (korzystając z mapki na str. 165 odczytaj 
jakie surowce mineralne tam występują?) 

 Na podstawie wykresu str. 165 oceo rolę Australii w światowym handlu 
wybranymi surowcami mineralnymi. 

 Zapoznaj się z rolą usług. Zapoznaj się z atrakcjami turystycznymi Australii 
 i Oceanii na str. 166 i 167. 

 Zapisz w zeszycie:  

 Australia to najmniejszy i najsłabiej zaludniony kontynent na Ziemi. 

 Około 90% Australijczyków mieszka w miastach. 



 Największymi miastami są Sydney i Melbourne. 

 Rdzennymi mieszkaocami Australii są Aborygeni. Stanowią oni około 2% 
społeczeostwa. 

 Związek Australijski jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów 
świata. 

 Podstawą gospodarki Australii są bogate złoża surowców mineralnych oraz 
hodowla zwierząt, głównie owiec. 

Praca domowa: 

Odpowiedz na poniższe pytania: 

1. Wymieo miasta Australii i Oceanii (powyżej 1 mln mieszkaoców).  

2. W handlu którymi surowcami Australia zajmuje jedno z trzech pierwszych miejsc na 

świecie? Wymieo co najmniej cztery. 

3. Z hodowli jakich zwierząt słynie Australia?  

4. Jaki udział w użytkowaniu ziemi w Australii mają łąki i pastwiska?  

 

Odpowiedzi prześlij mailem na adres dkwiecien@o2.pl do 10.05.2020 r. 

 

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