
 

 

Witam Was na kolejnej lekcji geografii poświęconej Amerykom. 

Do tej pory mieliście okazję poznać, oprócz wiadomości zawartych w „pigułkach”, 

dwa charakterystyczne obszary obu Ameryk: Amazonię (prezentacja dostępna na stronie 

www.dejnegaw.wordpres.com) i Wielkie Równiny (prezentacja dostępna na stronie 

www.dejnegaw.wordpres.com) oraz obejrzeliście dwa filmy poświęcone ludności tubylczej 

Ameryk („Apocalypto” i „Tańczący z Wilkami” – do tego filmu wysłałem Wam link). 

Na podsumowanie zagadnienia ludności Ameryk przesyłam Wam link do prezentacji 

wykonanej przez Waszego rówieśnika w specjalnej aplikacji, którą zapewne znacie, czyli 

Prezi (https://prezi.com/kwb-zkaowl2i/ludnosc-i-urbanizacja-obu-ameryk/), proszę się z nią 

zapoznać. 

Jako obowiązkowe zadania z tego tematu należy wykonać zadania 1, 2, 3 na stronie 57 z 

załączonego zeszytu ćwiczeń. Rozwiązanie zadań należy przysłać do dnia 30 marca, 

poniedziałek. Przypominam, że w pliku PDF otwieranym za pomocą darmowego programu 

Adobe Reader można dodawać notatki klikając dymek na wstążce lub podkreślać tekst 

klikając ikonę z mazakiem. Taki plik należy zapisać klikając Plik, zapisz jako… 

pozdrawiam oczekując samych poprawnych rozwiązań, 

Waldemar Dejnega 
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*re LudnośćAmeryki
Cele lekcji: Dowiesz się, jak się zmieniała liczba ludności Ameryki na przestrzeni wieków
Określisz przyczyny etnicznego i kulturowego zróznicowania ludności Ameryki, Poznasz
sytuację rdzennej ludności w Ameryce orazprzyczyny i skutki zanikania na tym
kontynencie kultur pierwotnych.

Podaj nazwy przedstawicieli odmian mieszanych, które zostały oznaczoneliterami A-C.
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schemacie przedstawiono odmiany ludności w Ameryce.
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ffi Zu"rru., dwa rodzaje migracji, które w największym stopniu przy- FlflĘĘ
czyniły się do dużego zróżnicowania etnicznego i narodowościowe- ffi
go ludności Ameryki. Wykonaj polecenie na podstawie dostępnych llliT''ffi

źródeł informacji.

A. Migracje religijne.

B. Migracje ekonomiczne.
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C. M igracje polityczne.

D. Migracje przymusowe.
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Współcześnie Amerykę zamieszkuje około
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