
Ważne relacje

1.  Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi  
do lekcji Zagrożenia powodziowe w Polsce

2.  Migracje a struktura wieku i zaludnienie na obszarach wiejskich  
do lekcji  Migracje

3.  Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich  
do lekcji Urbanizacja

4.  Zmiany roli przemysłu w strukturze zatrudnienia po 1989 roku  
do lekcji Zmiany w polskim przemyśle

5.  Co decyduje o wykorzystaniu poszczególnych źródeł energii?  
do lekcji Energetyka

6.  Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług  
do lekcji Rodzaje usług. Transport i łączność

7.  Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki  
do lekcji Turystyka
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Rozdział 2. Środowisko przyrodnicze PolskiWażne relacje

Gdy sztuczny zbiornik zostanie zapełniony, 
trzeba spuścić z niego nadmiar wody. 
Może to spowodować zalanie obszarów 
znajdujących się poniżej zapory.

Ochrona przeciwpowodziowa  
a występowanie i skutki powodzi
Powódź to niszczycielski żywioł. Trudno go przewidzieć i jeszcze trudniej się 
do niego przygotować. Aby ochronić dany obszar przed powodziami,  
podejmuje się szereg działań wymagających ogromnych nakładów czasu, 
pracy i pieniędzy, na przykład buduje się zbiorniki retencyjne i wznosi 
wały przeciwpowodziowe. Niestety, działania te nie zawsze przynoszą 
spodziewane efekty.

   Zabudowa w obszarach 
zalewowych

Najprostszą metodą ograniczania ryzyka 
powodziowego jest odpowiednie 
zagospodarowywanie obszarów 
nadrzecznych, które są narażone  
na podtopienia. Powinno się ograniczać 
na nich zabudowę mieszkaniową 
i przemysłową, ponieważ wznoszone 
tam wały przeciwpowodziowe nie zawsze 
wytrzymują  napór wezbranej wody.

O tym, jak niebezpieczne jest 
zabudowywanie obszarów zagrożonych 
powodzią, przekonali się w 2010 r. 
m.in. mieszkańcy Sandomierza.

  Sztuczne zbiorniki wodne 
Zapory i sztuczne zbiorniki regulują wielkość 
przepływu rzek i gromadzą nadmiar wody. 
Dlatego ich budowa, choć droga, stanowi dość 
skuteczny sposób ograniczania zagrożenia 
powodziowego. Ponieważ jednak zapory 
i zbiorniki pełnią często różne funkcje 
(np. umożliwiają zasilanie elektrowni wodnych 
i stanowią miejsce rekreacji), ich możliwości 
przeciwpowodziowe zwykle nie są w pełni 
wykorzystywane. Tworzenie sztucznych 
zbiorników wodnych wymaga niekiedy 
wysiedlenia ludności z obszarów, na których 
mają one być zbudowane, oraz wpływa między 
innymi na warunki życia roślin i zwierząt.
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Współrzędne geograficzne 

Niekiedy w czasie powodzi ulice zamieniają się 
w rwące rzeki. Wtedy do ewakuacji mieszkańców 
używa się technik alpinistycznych. W 2010 r. 
były one niezbędne m.in. w Bogatyni.

  Największe powodzie w Polsce
Najbardziej znaczące i tragiczne w skutkach powodzie ostatnich dwudziestu lat 
wystąpiły w lipcu 1997 roku w dorzeczu Odry oraz w maju i czerwcu 2010 roku 
w dorzeczach Odry i Wisły. Obie katastrofy doprowadziły do śmierci ludzi 
(w pierwszej zginęło 56, a w drugiej – 12 osób) i spowodowały ogromne  
straty materialne, szacowane odpowiednio na 12 i 10 mld zł. Do regionów 
najbardziej poszkodowanych podczas powodzi w 1997 i 2010 roku należały  
Dolny Śląsk i Małopolska.

W 2010 r. powódź zniszczyła ponad 18 tys. 
budynków mieszkalnych, m.in. na wrocławskim 
osiedlu Kozanów. Uszkodziła też ponad 
10 tys. km dróg i około 1,5 tys. mostów.

Ćwiczenia
1. Podaj trzy przykłady metod stosowanych 

w ochronie przeciwpowodziowej.
2. Określ wpływ budowy sztucznych 

zbiorników na występowanie powodzi.
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Rozdział 3. Ludność i urbanizacja w PolsceWażne relacje

W drugiej połowie XX wieku w Polsce następował głównie 
odpływ ludności wiejskiej do miast. Jednak od kilkunastu lat 
na terenach położonych wokół dużych ośrodków  
miejskich, na przykład w Zachodniopomorskiem  
i Podlaskiem, przybywa coraz więcej domów.  
Można przez to odnieść wrażenie, że obszary  
wiejskie przestały się wyludniać i stają się  
coraz bardziej atrakcyjne osadniczo.  
Czy rzeczywiście tak jest? 
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*Średnia wartość współczynnika salda migracji
na obszarach wiejskich w województwach 
zachodniopomorskim i podlaskim z lat 2003–2014.

   Wpływ migracji na zaludnienie  
obszarów wiejskich

Na obszarach wiejskich znajdujących się w pobliżu 
większych miast, na przykład Szczecina czy 
Białegostoku, od wielu lat saldo migracji jest dodatnie. 
Osiedla się tam coraz więcej osób, przede wszystkim 
bogatsi mieszkańcy miast, którzy rezygnują z życia 
w zatłoczonych wielkomiejskich centrach. Z kolei 
zdecydowana większość wsi znacznie oddalonych 
od głównych ośrodków miejskich się wyludnia. 
Najważniejszą przyczyną tego zjawiska są migracje 
ekonomiczne ich mieszkańców do miast.

W podmiejskich wsiach powstaje coraz więcej 
domów i osiedli. W efekcie obszary te bardziej 
przypominają miasta niż wsie.
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Współrzędne geograficzne 
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   Wpływ migracji na strukturę wieku 
ludności wiejskiej

Na terenach wiejskich oddalonych od dużych miast 
od wielu lat saldo migracji jest ujemne. Ponieważ 
wyjeżdżają głównie ludzie młodzi, społeczeństwa 
tych wsi się starzeją. Odwrotne zjawisko występuje 
na terenach wiejskich położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich. Przenoszą 
się tam z reguły lepiej sytuowane młode osoby 
z miast. W efekcie odsetek ludności w wieku 
poprodukcyjnym jest tam niższy niż na obszarach 
oddalonych od ośrodków miejskich.

Zmiany odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym 
w wybranych gminach wiejskich województwa 
podlaskiego między 2002 a 2015 r.
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Ważne relacje

Rozwój dużych miast a zmiany 
w strefach podmiejskich
Oblicze stref podmiejskich dużych miast, 
takich jak Warszawa czy Kraków, wyraźnie się  
zmienia. Migracje ludności miejskiej  
oraz przenoszenie działalności gospodarczej 
powodują wzrost zaludnienia, a także 
przekształcenie struktury demograficznej 
ludności zamieszkującej tereny podmiejskie. 
Zmiany zachodzą również w użytkowaniu 
i zagospodarowaniu terenu. Z czasem strefy 
podmiejskie wraz z miastami, wokół których 
się rozrastają, tworzą obszary metropolitalne.

  Zmiany w zaludnieniu 
Na obszarach położonych wokół 
dużych ośrodków miejskich od kilku
nastu lat wzrasta zaludnienie. Jest 
to spowodowane przede wszystkim 
utrzymywaniem się dodatniego salda 
migracji. Strefy podmiejskie przyciągają 
głównie mieszkańców miast, którzy 
chcą na przykład uciec od zgiełku 
miejskiego lub poprawić swe warunki 
mieszkaniowe. 

Nowy Dwór
Mazowiecki

Legionowo

Wołomin

Mińsk
Mazowiecki

Otwock

Piaseczno

Grójec

Żyrardów

Grodzisk
Mazowiecki

Sochaczew

Ożarów
Mazowiecki

WARSZAWA

Wyszków

Pruszków

20 km0 21°

21°

52° 52°

Wieliczka

Myślenice

Wadowice

Proszowice

Bochnia

KRAKÓW

20 km0

20°

50°50°

20°

Zmiany liczby ludności w Obszarze 
Metropolitalnym Warszawy oraz w Krakowskim 
Obszarze Metropolitalnym między 1995 a 2015 r.

Chęć posiadania własnego domu 
z ogródkiem to jeden z głównych 
powodów, dla których wiele osób 
przeprowadza się z dużych miast  
do stref podmiejskich. 
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Udział ludności w wieku 0–17 lat w Warszawie 
i wybranych gminach, które z nią sąsiadują, 
w 2015 r.

Udział ludności w wieku 0–17 lat w Krakowie 
i wybranych gminach, które z nim sąsiadują, 
w 2015 r.

  Zmiany struktur demograficznych ludności
Osoby przenoszące się z miast do stref podmiejskich są zwykle lepiej wykształcone 
i osiągają wyższe dochody niż rodowici mieszkańcy tych obszarów. Ponadto 
dominują wśród nich ludzie młodzi, którzy mają dzieci lub planują ich posiadanie. 
Większość z nich dojeżdża do pracy w mieście. Wszystko to powoduje, że w strefach 
podmiejskich rośnie udział osób z wyższym wykształceniem oraz pracujących poza 
rolnictwem, a odsetek ludności w najmłodszych grupach wiekowych (0–17 lat) 
jest tam wyższy niż w miastach. 

  Zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu
Wzrost zaludnienia w gminach położonych w sąsiedztwie Krakowa czy 
Warszawy powoduje, że z ich krajobrazu znika coraz więcej zagród i pól 
uprawnych. Na terenach, które były niegdyś użytkowane rolniczo, powstają 
domy i osiedla. Również firmy przenoszą tam swoją działalność gospodarczą. 
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Przykładem przedsiębiorstwa, które 
przeniosło swoją fabrykę z centrum  
miasta do strefy podmiejskiej (do Dobczyc), 
jest krakowski producent czekolady. 
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Rozdział 4. Rolnictwo i przemysł PolskiWażne relacje

Zmiany roli przemysłu w strukturze 
zatrudnienia po 1989 roku
Pod koniec lat 80. XX wieku w wielu regionach naszego kraju, 
na przykład w konurbacji katowickiej czy aglomeracji łódzkiej, 
zdecydowana większość osób pracowała w przemyśle. Sytuacja 
ta zaczęła się zmieniać w związku z przemianami politycznymi 
i gospodarczymi rozpoczętymi w 1989 roku. Jaką rolę w strukturze 
zatrudnienia tych regionów odgrywa przemysł dziś?

  Przemysł w konurbacji
katowickiej 

Przez dziesiątki lat w konurbacji katowickiej 
powstawały przede wszystkim kopalnie węgla 
kamiennego, huty, elektrownie i zakłady 
produkujące sprzęt górniczy. W efekcie 
w 1988 roku udział przemysłu w strukturze 
zatrudnienia wynosił tam około 61%.

Skutkiem restrukturyzacji przemysłu 
była likwidacja wielu nierentownych 
kopalń, hut oraz powiązanych z nimi 
zakładów. Obecnie w dawnych miejscach 
ich funkcjonowania powstają między 
innymi centra kulturalne. Na przykład 
Muzeum Śląskie wybudowano na terenach 
zajmowanych przez kopalnię Katowice.
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Współrzędne geograficzne 

  Przemysł w aglomeracji łódzkiej
W drugiej połowie XX wieku przemysł rozwijał się intensywnie również 
w Łodzi. Stała się ona w tym czasie największym centrum przemysłu 
włókienniczego i odzieżowego w Polsce. Pod koniec lat 80. XX wieku udział 
przemysłu w strukturze zatrudnienia przekraczał tam 50%.

Po 1989 roku zbankrutowała większość 
dużych zakładów zatrudniających często po 
kilkanaście tysięcy osób. Mimo to aglomerację 
łódzką wciąż uznaje się za stolicę polskiego 
włókiennictwa. Funkcjonuje tam obecnie 
wiele małych firm, które projektują i szyją 
ubrania, a także produkują specjalistyczne  
wyroby dla medycyny, rolnictwa oraz 
przemysłu samochodowego. 

  Zmiany struktury zatrudnienia
Restrukturyzacja przemysłu spowodowała, 
że udział tego sektora w strukturze 
zatrudnienia w konurbacji katowickiej 
i aglomeracji łódzkiej zmniejszył się 
na rzecz usług. Jednak mimo że najwięcej 
mieszkańców tych regionów pracuje 
obecnie w usługach, to przemysł wciąż 
odgrywa tam ważną rolę. 

Ćwiczenia
1.  Na podstawie dostępnych źródeł wyjaśnij 

przyczyny zmian zachodzących w przemyśle.

2.  Omów zmiany, które zaszły w strukturze 
produkcji przemysłowej w Polsce  
po 1989 roku.
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3. Na podstawie wykresów zamieszczonych 
w podręczniku wskaż różnice w strukturze 
zatrudnienia między aglomeracją łódzką 
i konurbacją katowicką.
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Rozdział 4. Rolnictwo i przemysł PolskiWażne relacje

  Energia z wiatru
Na znacznych obszarach województw łódzkiego 
i pomorskiego panują bardzo korzystne warunki 
wiatrowe do produkcji energii elektrycznej. 
To dzięki nim znajduje się tam niemal 1/4 
wszystkich farm wiatrowych w Polsce. 

Co decyduje o wykorzystaniu
poszczególnych źródeł energii?
O wykorzystaniu poszczególnych źródeł w produkcji energii w Polsce 
decydują warunki przyrodnicze. Nowoczesne technologie, polityka 
państwa oraz środki z Unii Europejskiej powodują jednak, że w wielu 
regionach, na przykład w Pomorskiem i Łódzkiem, wytwarza się energię 
także ze źródeł, których wykorzystanie bez tego wsparcia byłoby 
nieopłacalne.

Do Elektrowni Bełchatów węgiel 
brunatny jest transportowany 
taśmociągami z sąsiadującej kopalni.

  Energia z węgla
W województwie łódzkim, w gminie Kleszczów, 
znajduje się największa w Polsce i jedna 
z największych w Europie elektrowni opalanych 
węglem brunatnym. Elektrownia Bełchatów, 
bo o niej mowa, wytwarza około 20% energii 
elektrycznej produkowanej w naszym kraju. 
Jest to możliwe dzięki dostępowi do najzasob
niejszych złóż węgla brunatnego w Polsce. 
W województwie pomorskim złóż węgla brunat     
nego i węgla kamiennego nie ma. Dlatego pracujące 
tam elektrociepłownie spalają węgiel kamienny, 
który przywozi się z południa kraju. 

Gdańsk

Łódź

54°

15°

19°
23°

54°

50°

23°
19°

15°

50°

1: 11 500 000

Warunki wiatrowe: Moc elektrowni wiatrowych:

bardzo korzystne
korzystne
mało korzystne
niekorzystne

powyżej 40 MW
20–40
1–20
poniżej 1
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   Energia z promieniowania 
słonecznego

Na większości obszaru województwa 
łódzkiego i w północnej części województwa 
pomorskiego występują dość dobre, jak 
na Polskę, warunki do rozwoju energetyki 
słonecznej. Mimo że nie mogą się one równać 
z tymi, które panują w Hiszpanii czy Portugalii, 
to dzięki postępowi technologicznemu, 
różnym dotacjom oraz przychylności władz 
lokalnych i mieszkańców powstaje tam  
(jak i w całym kraju) coraz więcej elektrowni 
słonecznych. Wzrasta również popularność 
kolektorów słonecznych służących do 
ogrzewania wody.

  Energia z wnętrza Ziemi
Według szacunków na obszarze województwa 
łódzkiego znajduje się 1/3 zasobów energii 
geotermalnej Polski. Największe geotermie 
mieszczą się  w Uniejowie i Poddębicach. 
Woda pozyskiwana w tych miejscowościach 
ma około 70°C i jest wykorzystywana głównie 
do ogrzewania budynków. Prace mające na 
celu wykorzystanie energii geotermalnej są 
też prowadzone w rejonach Łodzi, Skierniewic, 
Radomska, Kleszczowa, Zduńskiej Woli 
i Ozorkowa. Istotną barierę dla rozwoju tego 
typu energetyki stanowią wysokie koszty 
pozyskiwania wód geotermalnych.

Ćwiczenia
1. Podaj przyczyny dużego udziału elektrowni 

cieplnych w strukturze produkcji energii 
elektrycznej naszego kraju.

2. Na podstawie map w podręczniku oceń, 
czy warunki przyrodnicze występujące 
w województwie, w którym mieszkasz, 
sprzyjają rozwojowi energetyki wiatrowej 
i słonecznej.

3. Wyjaśnij, dlaczego wiele osób sprzeciwia się  
budowie elektrowni atomowej w naszym 
kraju.

Gdańsk

Łódź

54°

15°

19°
23°

54°

50°

23°
19°

15°

50°

1: 11 500 000

W Uniejowie wody geotermalne  
wykorzys tuje się do ogrzewania  
budynków oraz w celach rekreacyjnych. 

Warunki nasłonecznienia:

mało korzystne
niekorzystne

bardzo korzystne
korzystne

* 
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Wpływ transportu  
na rozwój przemysłu i usług

  Autostradowe centra
Rozwój usług w znacznym stopniu zależy 
od bliskości szlaków drogowych. Na przykład 
przy węzłach autostradowych łączących 
poszczególne autostrady z innymi drogami 
powstają często wielkie centra magazynowe 
i zaopatrzeniowe. Umożliwiają one szybki 
i sprawny przeładunek różnych towarów, 
a następnie ich transport bezpośrednio  
do miejsca przeznaczenia. Jedno z takich  
centrów znajduje się w Bielanach  
Wrocławskich, przy węźle łączącym  
autostradę A4 z drogą 
ekspresową S8.

  Inwestycje przemysłowe
Położenie Wrocławia w pobliżu głównych 
dróg i linii kolejowych umożliwiło dynamiczny 
rozwój inwestycji przemysłowych. W samym 
mieście i w jego okolicach funkcjonuje wiele 
nowoczesnych zakładów wytwarzających 
między innymi artykuły spożywcze, sprzęt RTV  
i AGD (fot.) oraz części do silników lotniczych. 

Bliskość szlaków komunikacyjnych oraz obecność portów morskich 
i lotniczych mają znaczny wpływ na rozwój działalności gospodarczej. 
Przebieg autostrad i dróg ekspresowych jest na przykład jednym 
z czynników lokalizacji centrów logistycznych i handlowych. Z kolei 
rozbudowana sieć połączeń kolejowych i lotniczych bardzo często 
decyduje o rozwoju turystyki oraz rekreacji. Te zależności są doskonale 
widoczne w obszarze metropolitalnym Wrocławia i w Trójmieście.
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Polskie porty morskie są ważną częścią 
międzynarodowych szlaków handlowych 
łączących północ i południe Europy. Dlatego 
właśnie na ich obszarze dynamicznie rozwijają się 
usługi związane z transportem samochodowym 
i kolejowym, czego przykładem jest nowoczesny 
terminal kontenerowy w Gdyni.

Zakłady przetwarzające ładunki dostarczane 
drogą morską często buduje się w sąsiedztwie 
portów. Na przykład ropa naftowa z portu 
w Gdańsku przepływa ropociągiem do pobliskiej 
rafinerii. Następnie wytworzone z tego surowca 
paliwo trafia do stacji benzynowych.

  Morze możliwości
Transport morski umożliwia przewóz dużych 
ilości ładunków na znaczne odległości.  
Na przykład ropa naftowa sprowadzana  
do Polski między innymi z Arabii Saudyjskiej 
i Norwegii jest dostarczana do gdańskiego 
portu tankowcami, a następnie wyładowywana 
w nowoczesnym terminalu naftowym.
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Wpływ walorów przyrodniczych
i kulturowych na rozwój turystyki
O atrakcyjności turystycznej wielu regionów w Polsce decydują 
ich walory przyrodnicze i kulturowe. Dodatkowymi atutami są 
coraz lepsza dostępność komunikacyjna oraz rozwijająca się 
baza noclegowa i gastronomiczna. Z tych właśnie względów 
niektóre miejsca, takie jak wybrzeże Bałtyku oraz Małopolska,  
cieszą się wyjątkową popularnością wśród urlopowiczów. 

  Przede wszystkim plaże i morze
Szum morskiej wody, piaszczyste, szerokie plaże 
i wznoszące się miejscami imponujące strome 
klify to największe atrakcje wybrzeży Bałtyku. 
Dodatkowym atutem jest czyste powietrze 
nasycone jodem, które korzystnie wpływa na 
funkcjonowanie organizmu oraz samopoczucie. 
Największy ruch turystyczny nad Bałtykiem 
obserwuje się latem. W lipcu i sierpniu 2015 roku 
na polskich plażach wypoczywało niemal 
1,4 mln turystów.

Krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego 
przypomina miejscami piaszczystą pustynię. 
Występujące tam wydmy osiągają nawet 40 m 
wysokości. Najwyższą z nich jest Łącka Góra.
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Ćwiczenia
1. Wymień trzy walory przyrodnicze 

i pozaprzyrodnicze decydujące 
o rozwoju turystyki w Twoim regionie.

2. Na podstawie dostępnych źródeł 
scharakteryzuj dowolny obiekt  
w Polsce wpisany na „Listę UNESCO”.

3. Ustal, jakie korzyści i zagrożenia 
wynikają z dużego ruchu turystycznego 
w Małopolsce i na wybrzeżu Bałtyku.

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce obejmuje 
aż 254 zabytkowych obiektów. Należą do nich np. 
staropolskie dwory oraz malownicze kościoły, takie jak 
ten w Dębnie. Wraz z siedmioma innymi drewnianymi 
świątyniami został on wpisany na „Listę UNESCO”.

Liczba turystów krajowych 
i zagranicznych, którzy odwiedzili 
Kraków w wybranych latach.

zagranicznikrajowi

Turyści:

2005 2010 2016

[mln os.]
15

12

9

6

3

0

  Dziedzictwo kulturowe Małopolski 
O wyjątkowym kulturowym i historycznym znaczeniu 
Małopolski może świadczyć fakt, że znajduje 
się tam ponad 5000 zabytków (w tym aż 6 z 14 
polskich obiektów wpisanych na „Listę UNESCO”). 
Prawdziwą perłą architektoniczną tego regionu 
jest Kraków. Turyści mogą w nim podziwiać więcej 
niż 1400 obiektów, między innymi kościół Mariacki, 
Sukiennice i Wawel.
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