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Temat lekcji: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia. 

Po lekcji będziesz umiał/umiała: 

 Wymienid najważniejsze różnice między gospodarką centralnie sterowaną a gospodarką 

rynkową. 

 Wyjaśnid, jak zmieniała się struktura przemysłu po 1989 roku w aglomeracji łódzkiej i konurbacji 

katowickiej. 

 Przedstawid zmiany w strukturze zatrudnienia w obu tych aglomeracjach. 

 

 Zapisz w zeszycie temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na 

strukturę zatrudnienia. 

 Obejrzyj film dostępny pod poniższym linkiem przedstawiający sytuację gospodarczą w Polsce 

przed 1989 rokiem i zmiany jakie następowały przez pierwsze 25 lat po transformacji 

ustrojowej:  

https://www.youtube.com/watch?v=JZQ5Q8u1cv0 

 Przeczytaj treśd tematu ze stron 184 – 186: 

 Na podstawie filmu i treści w podręczniku podaj cech gospodarki centralnie sterowanej i 

gospodarki rynkowej. 

 Przeanalizuj tekst w podręczniku na stronie 185 i zauważ na czym polegała restrukturyzacja 

przemysłu w Polsce w 1989 roku oraz, jak ona wpłynęła na strukturę przemysłu w konurbacji 

katowickiej i aglomeracji łódzkiej?  

Aglomeracja to zespół miast i osiedli, skupionych wokół dużego miasta lub ośrodka 

przemysłowego.  

Konurbacja to zespół sąsiadujących, równorzędnych miast lub osiedli, tworzących pewną 

całośd bez wyraźnego dominującego miasta. 

 Przeanalizuj wykresy słupkowe w podręczniku na stronie 186 i zauważ jakie zmiany w 

strukturze zatrudnienia nastąpiły województwach śląskim i łódzkim w latach 1988 – 2015? 

 Na podstawie tekstu w podręczniku zauważ co to znaczy, że struktura przemysłu w 

województwach śląskim i  łódzkim uległa zmianie na bardziej nowoczesną? 

https://www.youtube.com/watch?v=JZQ5Q8u1cv0


 Zapisz w zeszycie: 

1. Przemiany polityczne, które zaszły w Polsce po 1989 r., spowodowały, że w naszym 

kraju zaczęły obowiązywad zasady gospodarki rynkowej. 

2.  Jedną z konsekwencji przemian gospodarczych, które rozpoczęły się na przełomie lat 

80. i 90. XX w. były zmiany w strukturze zatrudnienia. Dotyczyły one głównie 

zmniejszenia udziału przemysłu i budownictwa i zwiększenia udziału usług. Zmiany te 

nastąpiły m.in. w konurbacji katowickiej oraz w aglomeracji łódzkiej. 

Praca domowa 

 Wypełnij test dostępny pod poniższym linkiem do środy, do 19.05.2020 r. Zrób to 

uważnie, ponieważ pierwsza próba będzie oceniana.  

 https://forms.gle/rhqsRoaMVaVAWitQ7 

 

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

indywidualnie. 

https://forms.gle/rhqsRoaMVaVAWitQ7

