
Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

Temat: Czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce. 

 

Rolnictwo to jeden z trzech głównych działów gospodarki (poza przemysłem i usługami). 

Jego celem nadrzędnym jest wytwarzanie żywności. Produkcja rolna dzieli się na 

roślinną i zwierzęcą. Uprawa roślin dostarcza m.in. ziarna zbóż, warzyw i owoców. 

Dzięki hodowli zwierząt mamy przede wszystkim mięso, a ponadto mleko, jaja, tłuszcze, 

skóry i inne. 

 

1. Użytki rolne  

Działalność rolnicza prowadzona jest głównie na terenach wiejskich, w gospodarstwach 

rolnych. W skład każdego gospodarstwa rolnego, oprócz zabudowań gospodarczych, 

wchodzą użytki rolne, czyli ziemia. 

Użytki rolne dzielą się na: 

 grunty orne – ziemia przeznaczona pod uprawę roślin jednosezonowych, np. zbóż, 

ziemniaków, buraków cukrowych, rzepaku, kapusty, marchewki czy innych warzyw; 
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 uprawy trwałe – obszary zajęte pod uprawę roślin wieloletnich, np. sady z drzewami 

owocowymi (jabłoniami, gruszami, czereśniami, wiśniami, śliwami i in.) czy plantacje 

krzewów owocowych (winorośli, malin, truskawek, porzeczek); 

 użytki zielone – łąki i pastwiska trwale porośnięte głównie trawami, które stanowią paszę dla 

zwierząt hodowlanych; trawa z łąk jest kilka razy w roku koszona i suszona do postaci siana, 

a trawa z pastwisk jest konsumowana bezpośrednio przez zwierzęta; 

 ogródki działkowe i przydomowe – małe obszary ziemi rolnej przeznaczone pod uprawę 

roślin na własne potrzeby. 

 

 

 

 

2. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce  

Działalność rolnicza w naszym kraju uzależniona jest od trzech głównych czynników 

przyrodniczych – rzeźby terenu, jakości gleby i klimatu. 



Rzeźba terenu w Polsce ogólnie sprzyja działalności rolniczej, ponieważ aż 75% 

powierzchni zajmują płaskie lub tylko lekko pofałdowane niziny. Jest to istotne ułatwienie 

mechanicznych prac polowych – na obszarach pofałdowanych (góry, wyżyny, pojezierza) 

duże nachylenie stoków często uniemożliwia maszynom rolniczym wjazd na pole. Ponadto po 

stromych stokach szybko spływa woda opadowa, wypłukując wierzchnią warstwę gleby, 

która przez to ma słabą jakość, co zniechęca do uprawy roślin. 

 

Jakość gleby ma znaczący wpływ na wielkości plonów, jakie się uzyskuje. W rolnictwie 

jakość gleby określana jest przez następujące pojęcia: 

 żyzność – naturalna zdolność gleby do dostarczania roślinom składników pokarmowych oraz 

wody i powietrza; 

 urodzajność – rzeczywista żyzność gleby, tj. żyzność naturalna poprawiona działaniami 

człowieka, np. nawożeniem czy nawadnianiem; 

 produktywność – zdolność gleby do produkcji biomasy, czyli wydawania plonów. 

 Klimat wpływa na rolnictwo Polski głównie poprzez dwa składniki – opady 

atmosferyczne i temperaturę powietrza. 

Kształtujące się u nas na poziomie około 600 mm rocznie opady są na ogół 

wystarczające do uprawy większości roślin. Oczywiście niekiedy zdarzają się 

kilkutygodniowe okresy suszy, które mogą doprowadzić do wyschnięcia wielu upraw. 

Pojawiają się również kilkudniowe ulewne deszcze, które z kolei mogą przyczynić się 

do gnicia roślin. Groźnym zjawiskiem są gradobicia towarzyszące letnim czy 

wiosennym burzom – mogą one połamać liście i łodygi roślin na polu (także wichury 

i trąby powietrzne wyrządzają duże szkody w gospodarstwach rolnych; są to jednak 

przypadki sporadyczne). 

 Temperatura powietrza może u nas zaszkodzić roślinom właściwie tylko wtedy, 

kiedy jest zbyt niska. Silne mrozy w zimie potrafią zniszczyć zboża ozime i uprawy 

wieloletnie, np. winorośl czy drzewa owocowe. Pojawiające się wiosną przymrozki 

mogą przyczynić się do obumarcia tych roślin, które już zdążyły wykiełkować, a także 

do zniszczenia pąków kwiatowych czy liściowych na drzewach i krzewach. 

 W rolnictwie ważna jest długość okresu wegetacyjnego, czyli czasu w ciągu roku, 

w jakim roślina może wzrastać i rozwijać się. Do okresu tego wliczają się wszystkie 

dni, w których średnia dobowa temperatura powietrza jest większa niż 5°C. W Polsce 

okres wegetacyjny trwa od około 180 dni w wyższych partiach gór i na 

Suwalszczyźnie do 230 dni w najcieplejszych miejscach Kotlin Podkarpackich 

i Doliny Odry. 
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Zapisz w zeszycie odpowiedzi 

 

 

Polecenie 1 

  

Wymień  4 główne czynniki przyrodniczych czynników rozwoju rolnictwa w Polsce 

 

Polecenie 2 

Napisz na co dzielą się użytki rolne 

 

Odpowiedzi odeślij mi na adres jolanta.nenko@onet.pl 

W razie problemów proszę dzwonić 792-506-229 od godziny 8-16 

 

POWODZENIA  
 

 

mailto:jolanta.nenko@onet.pl

