
Witam Was gorąco na kolejnej lekcji geografii. 

Zakończyliśmy tematy poświęcone Europie (zaliczeniem tych tematów jest wykonanie pre-

zentacji poświęconej atrakcjom turystycznym Europy południowej – termin do 10 kwietnia – 

informacje na stronie www.dejnegaw.wordpress.com). 

Dzisiaj zaczniemy dział poświęcony sąsiadom Polski. 

SPRAWDŹ SIĘ!!! 

Czy potrafisz z pamięci wymienić wszystkie państwa sąsiadujące z Rzeczpospolita Polską? 

BRAWO!!! 

Temat lekcji: Zmiany w gospodarce Niemiec. 

Do lekcji będzie potrzebny podręcznik, zeszyt przedmiotowy, karta pracy, a dla chęt-

nych zeszyt ćwiczeń. 

Najważniejszy pod względem gospodarczym i kulturalny sąsiadem naszego kraju są 

NIEMCY. 

1. Na podstawie poniższych ilustracji napisz w zeszycie „Pigułkę…” zawierającą najważniej-

sze informacje o Niemczech (Bundesrepublik Deutschland).  

Samodzielnie zdecyduj, które informacje są najważniejsze. 

Foto. 1 Kraj w pigułce. 

 

 

http://www.dejnegaw.wordpress.com/


Foto. 2. Mapa Niemiec 

 

2. Teraz przejdziemy do najważniejszej części lekcji. 

Niemcy to największy pod względem gospodarczym (a trzeci na świecie) kraj Europy i jedno-

cześnie najważniejszy dla Polski partner gospodarczy (rok 2019 przyniósł kolejny wzrost han-

dlu z Niemcami – jego wartość przekroczyła 123 mld euro). Dlatego tak ważne jest poznanie 

znaczenia przemysłu niemieckiego i przemian, które w nim zachodzą. 

Proszę, korzystając z podręcznika, wypełnić kartę pracy. Karta pracy na mojej stronie interne-

towej www.dejnegaw.wordpress.com jest w formacie, w którym można pisać (MS Word, 

OpenOffice Writer). Dlatego można pobrać kartę pracy, wypełnić komputerowo, zapisać na 

pulpicie komputera („zapisz jako”) dodając swoje nazwisko i imię („Karta pracy - Niemcy - 

6a - nazwisko i imię ucznia”) i wysłać na mój adres e-mail: w.dejnega@wp.pl do środy, 8 

kwietnia, do godziny 12:00 (we wtorek nie będzie nowego materiału z geografii). Jeżeli będą 

trudności, proszę się ze mną skontaktować – mam przygotowane inne zadanie. Materiały będą 

też na platformie GoogleClassroom. 

Proszę pamiętać o jak najbardziej samodzielnej pracy. Chętni mogą, na dodatkową ocenę, 

zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń: 1, 2, 3, 4 na stronach 82-83. 

2 kwietnia na mojej stronie www.dejnegaw.wordpress.com pojawi się kolejne nagranie wideo 

skierowane do uczniów waszej klasy. 

Następny materiał z geografii otrzymacie 16 kwietnia, po przerwie świątecznej. 

 

Pozdrawiam, 

Waldemar Dejnega 

http://www.dejnegaw.wordpress.com/
mailto:w.dejnega@wp.pl
http://www.dejnegaw.wordpress.com/


 

 

Sąsiedzi Polski – 01. Zmiany w przemyśle Niemiec               

 

Nazwisko, imię………………………………………………...………………… 

 

1. Podkreśl właściwe wyrażenia tak, aby schemat przedstawiał zmiany, które zaszły w przemyśle 

Niemiec w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Na podstawie tekstu podręcznika (s. 132–134) uzupełnij schemat hasłami dotyczącymi Nadrenii 

Północnej-Westfalii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wymień trzy przykłady zagospodarowania terenów i budynków po zlikwidowanych kopalniach i 

hutach w Niemczech. 

a) 

__________________________________________________________________________ 

 

b) _________________________________________________________________________ 

 

c) _________________________________________________________________________ 

PRZEMYSŁ NIEMIEC LATA 60. XX WIEKU ROK 2017 

Ogromne / niewielkie 
znaczenie górnictwa  

i hutnictwa 

Dominuje górnictwo  
i hutnictwo / przetwórstwo 

przemysłowe 

Otwieranie / likwidacja kopalń i hut 
oraz dewastacja / rekultywacja 

terenów przemysłowych 

Wzrost / spadek opłacalności 
wydobycia węgla i większości 
surowców oraz produkcji stali 

Ogromne / niewielkie 
znaczenie górnictwa  

i hutnictwa 

Dominuje górnictwo  
i hutnictwo / przetwórstwo 

przemysłowe 

 

 

  

 

 

NADRENIA 
PÓŁNOCNA-WESTFALIA 
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