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Temat lekcji: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich. 

Po lekcji będziesz umiał/umiała: 

 wyjaśnid, do jakiego typu migracji wydzielonego ze względu na kierunek przemieszczania się 

są zaliczane migracje ze wsi do miast oraz jak oblicza się saldo migracji. 

 Wyjaśnid wpływ migracji na strukturę wieku i zmiany w zaludnieniu na obszarach wiejskich na 

przykładzie wybranych gmin województw zachodniopomorskiego i podlaskiego. 

 

 Zapisz w zeszycie temat: Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich. 

 Obejrzyj film dostępny pod linkiem:  

https://www.youtube.com/watch?v=_xSmm_u79xY 

 Przeczytaj treśd tematu ze stron 181 – 183: 

 Na podstawie filmu i treści w podręczniku podaj przyczyny migracji ludności ze wsi znacznie 

oddalonych od głównych ośrodków miejskich. 

 Oglądając film przypomniałeś sobie, że saldo migracji to różnica między liczbą imigrantów a 

liczbą emigrantów:  SM = I – E.  Współczynnik salda migracji to saldo migracji wyrażone w ‰ 

(promilach). 

 Obserwując mapy współczynnika salda migracji w województwach zachodniopomorskim i 

podlaskim w podręczniku na stronie 181 zauważ, w których gminach (położonych blisko czy 

daleko od miast wojewódzkich) współczynnik ten jest wysoki, a których niski? 

 Na podstawie filmu i opisu w podręczniku zauważ, jaki wpływ mają migracje na strukturę 

wieku ludności wiejskiej? 

 Przeanalizuj mapy w podręczniku na stronie 182 i zauważ jakie zmiany w zaludnieniu 

województw zachodniopomorskiego i podlaskiego nastąpiły w latach 2003 – 2014? 

 Zauważ również na wykresach i mapach na str. 183, że w latach2002 - 2015 udział ludzi  w 

wieku poprodukcyjnym w gminach znacznie oddalonych od miasta wojewódzkiego zwiększył 

się (Dubicze Cerkiewne), a w gminach w strefach podmiejskich zmniejszył się (Juchnowiec 

Kościelny). 

https://www.youtube.com/watch?v=_xSmm_u79xY


 Jak myślisz, w których gminach województwa świętokrzyskiego sytuacja demograficzna jest 

korzystna (mniejszy udział ludzi w wieku poprodukcyjnym), a w których jest niekorzystna 

(duży udział ludności w wieku poprodukcyjnym)? Zweryfikuj swoje przypuszczenia z 

dostępnymi danymi np. w Internecie. 

 Zapisz w zeszycie: 

1. Na obszarach wiejskich znajdujących się w pobliżu dużych miast od kilkudziesięciu lat 

wzrasta zaludnienie, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym jest niższy niż na 

obszarach oddalonych od dużych ośrodków miejskich. 

2. Na terenach wiejskich oddalonych od dużych miast od wielu lat utrzymuje się ujemne 

saldo migracji. Obszary te się wyludniają, a zamieszkujące je społeczeostwa się 

starzeją. 


