
Geografa VI A 

 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec. 

 

Narysuj flagę Niemiec: 

Jaka jest waluta: 

Jaki jest język urzędowy: 

Jak jest stolica:  

 

Zapoznaj się z treścią 

 

Niemcy to duży kraj w Europie Zachodniej, mający powierzchnię 357 tys. km
2
, czyli 

kilkanaście % większą niż Polska. Rozciągają się między Morzem Północnym, Płw. 

Jutlandzkim i Morzem Bałtyckim na północy a Alpami na południu. Granica z Polską liczy 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffinanse.wp.pl%2Fnajbardziej-polska-gmina-w-bylym-nrd-za-kilkanascie-lat-nie-bedzie-tu-zadnego-niemca-6397829609146497a&psig=AOvVaw20bpNmfgicOU8ztm6WpdQu&ust=1588011645244000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC6hMPahukCFQAAAAAdAAAAABAE


467 km i przebiega głównie po Odrze i Nysie Łużyckiej. Ponadto Niemcy graniczą też 

z Republiką Czeską, Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią i Danią. 

Niemcy są czwartą największą potęgą gospodarczą świata – po Stanach Zjednoczonych, 

Chinach i Japonii 

Niemiecki przemysł w ostatnich kilkudziesięciu latach znacząco zmienił swoje oblicze. 

W okręgu przemysłowym Zagłębia Ruhry wydobywa się coraz mniej węgla kamiennego, 

gdyż staje się to nieopłacalne. Nadal jednak wytwarza się tam duże ilości stali, która 

wykorzystywana jest m.in. do produkcji środków transportu. Przemysłową wizytówką 

Niemiec są samochody, których produkcja dawno jednak wykroczyła poza granice kraju, 

m.in. w Polsce montowane są osobowe Ople Astra i dostawcze Volkswageny Caddy. Różne 

inne niemieckie fabryki działają w krajach Europy Środkowej i Wschodniej ze względu na 

tańszą siłę roboczą, a u naszych zachodnich sąsiadów zostaje coraz mniej zakładów masowej 

produkcji przemysłowej. Nadal jednak funkcjonują tam znane z wysokiej jakości wytwórnie 

sprzętu specjalistycznego, np. maszyn i urządzeń dla przemysłu, rolnictwa czy usług. Oprócz 

tego w licznych ośrodkach naukowych rozwijają się nowoczesne technologie (Hi-Tech). 

Najważniejszym surowcem mineralnym jest węgiel brunatny, w którego wydobyciu Niemcy 

zajmują pierwsze miejsce na świecie. Duże znaczenie mają też sole potasowe. Ponadto 

pozyskuje się sól kamienną, ropę naftową, gaz ziemny – wydobycie jest niezbyt duże, choć 

kilkukrotnie większe niż w Polsce. 

 

Polecenie  

Na mapie powyżej (Przemysł) wymień  3 miasta wydobycia węgla kamiennego sprawdz 
legendę i poszukaj nazw miejscowości umieszczonych na mapie po prawej PRZEMYSŁ. 
1. 

2. 



3. 

 

 

 

Zapisz podsumowanie w zeszycie: 

 

 Gospodarka Niemiec należy do najlepiej rozwiniętych na świecie. 

 •  Największe zagęszczenie zakładów przemysłowych występuje na zachodzie Niemiec, w Nadrenii 

Północnej-Westfalii.  

•  Najważniejszą rolę w przemyśle Niemiec odgrywa przetwórstwo przemysłowe. Powstało tam wiele 

znanych na całym świecie firm.  

•  W Nadrenii Północnej-Westfalii tereny zniszczone przez górnictwo i hutnictwo są poddawane 

rekultywacji. 

 

Zrób interaktywne ćwiczenie związane z mapą Niemiec: 

https://online.seterra.com/pl/vgp/3014 

 

Czy zadanie wykonałeś: 

a) samodzielnie  

b) z niewielką pomocą 

c) z dużą pomocą 

 

 

Prace proszę odesłać na adres jolanta.nenko@onet.pl 

 

W razie pytań proszę dzwonić 792-506-229 

https://online.seterra.com/pl/vgp/3014
mailto:jolanta.nenko@onet.pl

