
Geografia klasa VII 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

Temat: Zmiany liczby ludności w Polsce. 

Zapoznaj się z treścią i zrób dwa zadania 

W ciągu minionego półwiecza ludność na świecie zwiększyła swoją liczebność z 3 mld do 

ponad 7 mld, czyli przeszło dwukrotnie. W tym samym czasie populacja naszego kraju 

zwiększyła się jedynie z 30 mln do ponad 38 mln. Dlaczego nie nadążamy za trendem 

ogólnoświatowym? Jakie są dodatnie i ujemne strony takiego stanu rzeczy? 

 

 

 

Zadanie 1 

Na podstawie wykresu napisz : 

a) ile mln ludzi było w roku 1962…………………………………………………… 



b) ile mln ludzi było w roku 2015……………………………………………… 

1. Przyrost rzeczywisty w Polsce po II wojnie światowej  

Przyrost rzeczywisty to zmiana liczby ludności na danym obszarze – np. w państwie – 

i w określonym czasie – np. w ciągu roku. Składają się na niego: 

 przyrost naturalny – różnica między liczbą urodzeń i zgonów, 

 saldo migracji – różnica między liczbą imigrantów (ludność przyjeżdżająca na stałe) 

i emigrantów (ludność wyjeżdżająca na stałe). 

Kliknij, aby uruchomić podgląd

 

 

 

Przez kilkadziesiąt powojennych lat liczba ludności Polski systematycznie rosła, głównie za 

sprawą wysokiego przyrostu naturalnego. Migracje miały na to stosunkowo niewielki wpływ 

i przez cały powojenny okres przeważała emigracja nad imigracją. 

migracja 

przemieszczanie się ludności prowadzące do zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu; może 

być wewnętrzna (w granicach kraju) lub zewnętrzna (zagraniczna) 

 

emigracja 

wyjazd ludności z danego miejsca celem zamieszkania w innym miejscu 

 

imigracja 

przyjazd ludności do danego miejsca celem zamieszkania 

 

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-liczby-ludnosci-polski/D4APe31LN#D4APe31LN_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-liczby-ludnosci-polski/D4APe31LN#D4APe31LN_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-liczby-ludnosci-polski/D4APe31LN#D4APe31LN_pl_main_concept_3
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-liczby-ludnosci-polski/D4APe31LN#D4APe31LN_pl_main_concept_4
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-liczby-ludnosci-polski/D4APe31LN#D4APe31LN_pl_main_concept_5
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-liczby-ludnosci-polski/D4APe31LN#D4APe31LN_pl_main_concept_6


 

2. Przyrost naturalny w Polsce 

wyż demograficzny 

okres dużej liczby urodzeń w stosunku do okresu poprzedniego i następnego 

 

niż demograficzny 

okres małej liczby urodzeń w stosunku do okresu poprzedniego i następnego 

 

 

 

Zadanie2 

Na podstawie wykresu napisz w jakich latach występował wyż demograficzny - 

……………………………….. 

Na podstawie wykresu napisz w jakich latach występował niż demograficzny - 

…………………………………… 



 

3. Przyczyny i skutki depopulacji  

Główne przyczyny zmniejszania się liczby ludności w Polsce to: 

 ujemny przyrost naturalny, 

 migracje zagraniczne osób młodych, 

 niestabilna sytuacja ekonomiczna, 

 model rodziny z jednym dzieckiem lub bez dzieci, 

 konsumpcyjny i indywidualistyczny styl życia (nastawiony na karierę zawodową), 

 upowszechnienie się skutecznych metod antykoncepcji. 

Najważniejszymi skutkami depopulacji w naszym kraju są: 

 starzenie się społeczeństwa, 

 malejące wpływy na wypłaty emerytur – opóźnienie wieku emerytalnego, 

 wzrost bezrobocia w niektórych zawodach (np. w szkolnictwie). 

W przyszłości może wystąpić: 

 brak rąk do pracy, 

 spowolnienie rozwoju lub regres społeczno-gospodarczy. 

 

Czy zadanie rozwiązałeś: 

a) samodzielnie 

b) z małą pomocą 

c) z dużą pomocą 

Odeślij rozwiązane zadania na adres jolanta.nenko@onet.pl 

 

W razie problemów udzielam pomocy pod numerem telefonu 792-506-229 

mailto:jolanta.nenko@onet.pl

