
Geografia klasa VI

Zapisz w zeszycie

Lekcja

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Zapoznaj się z treścią i zrób proste zadania

Polskę i Ukrainę wiążą burzliwe losy historyczne. Przez wieki ziemie dzisiejszej Ukrainy

należały do Polski. Ale znajdowały się one też pod panowaniem Rosji Carskiej czy ZSRR. Obecnie

Ukraina  targana  jest  konfliktem  zbrojnym  z Rosją.  Sytuacja  na  wschodzie  kraju  i na  Krymie

zmienia się dosyć dynamicznie. Unia Europejska, w tym Polska, nie uznaje aktów zaborczych ze

strony Rosji i traktuje Ukrainę jako niepodległe państwo funkcjonujące w granicach z 1991 roku. 

1. Położenie i podział Ukrainy

Ukraina jest dużym państwem w Europie Wschodniej – drugim największym na naszym

kontynencie,  po  Federacji  Rosyjskiej.  Jej  powierzchnia  wynosi  ponad  603 tys.  km2,  czyli  jest

prawie dwukrotnie większa niż obszar Polski. Stolica Ukrainy to Kijów.

Ukraina  leży  w południowej  części  Niziny  Wschodnioeuropejskiej,  nad  Morzem  Czarnym.

Na wschodzie  i północy sąsiaduje  z Federacją  Rosyjską,  z którą  ma  ponad  1,5  tys.  km granicy

lądowej. Z pozostałymi sąsiadami – Białorusią, Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią

– granice są już znacznie krótsze, np. nasza ma długość 535 km.

Linia  brzegowa nad  Morzem Czarnym i będącym  jego  częścią  Morzem Azowskim jest  silnie

urozmaicona. Największy jej element to Półwysep Krymski, który oddziela Morze Azowskie od

Morza Czarnego – oba morza łączy Cieśnina Kerczeńska. Półwysep ten jest jednym z ważniejszych

obiektów sporu między Ukrainą i Rosją.



Zadanie 1

Napisz z jakimi państwami graniczy Ukraina.

2. Warunki naturalne

Ukraina to kraj nizinno-wyżynny z niewielkim udziałem gór. Tymi górami jest m.in. wąski

łańcuch Karpat Wschodnich przecinający południowo-zachodnią część kraju na długości około 200

km. Znajduje się tam najwyższy szczyt Ukrainy – Howerla o wysokości 2061 m n.p.m. Inny obszar

górski na Ukrainie to nadbrzeżne Góry Krymskie.

Po wschodniej stronie ukraińskich Karpat rozciągają się rozległe, pofałdowane obszary wyżynne –

Podole  i Wołyń  oraz  Wyżyna  Naddnieprzańska  (na  prawym brzegu  Dniepru).  Środkową  część

Ukrainy zajmują wielkie Niziny – Naddnieprzańska (na lewym brzegu Dniepru) i Czarnomorska

(wzdłuż wybrzeża morskiego). Ponadto niziną jest Polesie rozciągające się na północnym zachodzie

Ukrainy  wzdłuż  granicy  z Białorusią.  Z kolei  na  wschodzie  kraju  znajduje  się  niewielka

i niewysoka Wyżyna Doniecka. 



Największą rzeką Ukrainy jest Dniepr – czwarta najdłuższa rzeka Europy. 

Na Ukrainie panuje klimat umiarkowany ciepły kontynentalny. Charakteryzuje się on najmniejszą

liczbą  opadów  spośród  innych  klimatów  umiarkowanych,  a także  największymi  rocznymi

amplitudami temperatur. W praktyce oznacza to, że lata są na ogół upalne i suche, a zimy mroźne

i też bez opadów 

Gleby Ukrainy  zaliczają  się  do  najbardziej  urodzajnych  na  świecie.  Przede  wszystkim  są  to

czarnoziemy,  które  pokrywają  niemal  całą  wschodnią  część  kraju.  Ukraińskie  czarnoziemy są

częścią  wielkiego,  zwartego  pasa  tych  gleb,  który  ciągnie  się  daleko  na  wschód  do  Azji.  Na

obrzeżach  czarnoziemów  rozwinęły  się  nieco  mniej  urodzajne  gleby  kasztanowe  i szaroziemy

(szare  gleby  leśne).

W zachodniej  części  Ukrainy  występują  gleby  brunatne,  bielicowe  i płowe.  Powstały  one

w podłożu lasów iglastych, liściastych i mieszanych.  

Zadanie 2

Na podstawie tekstu napisz

a)jaki jest najwyższy szczyt Ukrainy i ile wynosi m n.p.m

b) jaka jest nazwa gleby bardzo urodzajnej pokrywającej niemal całą wschodnią część Ukrainy

c) jakie lasy występują na Ukrainie

3. Gospodarka Ukrainy

Ukraina  to  kraj rolniczo-przemysłowy.  Występowanie  urodzajnych  czarnoziemów  na

wielkich obszarach wręcz wymusiło ich zagospodarowanie pod uprawy. Uzyskuje się duże zbiory,

które sprzedawane są za granicę – Ukraina jest dziś znaczącym eksporterem pszenicy, kukurydzy

i słonecznika. Ponadto uprawia się tam buraki cukrowe, jęczmień i inne zboża, a także warzywa

i owoce. Na południu kraju występuje najcieplejszy klimat, który pozwala rosnąć m.in. winorośli,

a nawet  owocom  cytrusowym.

Hodowla zwierząt na Ukrainie też jest silnie rozwinięta. Dominuje trzoda chlewna, bydło i drób,

wśród którego duże znaczenie eksportowe mają kaczki.



Ukraiński przemysł rozwinął  się  na  bazie  surowców  mineralnych.  W Zagłębiu  Donieckim

eksploatowany jest węgiel kamienny (dawniej też brunatny), a w rejonie Krzywego Rogu – rudy

żelaza. W wydobyciu tych dwóch surowców Ukraina zalicza się do światowej czołówki.  

W przemyśle  przetwórczym  Ukrainy obecnie  najlepiej  rozwinięta  jest  branża spożywcza,  która

wykorzystuje wielką produkcję rolną 

Usługi na  Ukrainie  nie  rozwinęły  się  w sposób  dynamiczny.  Pozostawanie  na  uboczu

wysokorozwiniętej,  zachodnioeuropejskiej  gospodarki  skutkuje  niskimi  poziomem  zamożności

społeczeństwa,  a to  właśnie  ta  zamożność  decyduje  o rozwoju  usług  –  PKB  na  1 mieszkańca

Ukrainy wynosi 1/3 tego, co w Polsce. 

W ostatnich  kilkunastu  latach  na  ukraińskie  wybrzeże  Morza  Czarnego,  a zwłaszcza  na  Krym

przyjeżdżało  coraz  więcej turystów zagranicznych.  Jednak  konflikt  z Rosją  zatrzymał  i niemal

zniweczył rozwój tego działu usług. 

Zadanie 3 – Na podstawie tekstu napisz odpowiedzi

a) napisz jakie dwa złoża eksportowane są z Ukrainy

b) dlaczego na Krym zaczęło przyjeżdżać coraz mniej turystów

Zadanie 4 – Oceń prawdziwość zdań

a)  Obszar  Ukrainy  należy  do  zlewisk  trzech  Mórz  –  Czarnego,  Azowskiego,  Bałtyckiego  –

Prawda/Fałsz



b) Najdłuższą rzeką Ukrainy jest Dniestr – Prawda/Fałsz

c) Urodzajne czarnoziemy zajmują zachodnią część Ukrainy – Prawda/Fałsz

ci) Główne surowce eksportowane to węgiel kamienny i rudy żelaza – Prawda/Fałsz

Zadania odeślij na adres jolanta.nenko@onet.pl

W razie problemów numer 792-506-229

Czy zadanie wykonałeś

a) samodzielnie

b) z małą pomocą

c) z dużą pomocą
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