
Witam serdecznie po Świątecznej przerwie. 

Zaczniemy poznawanie problemów gospodarczych Polski – dzisiaj, 

oprócz ogólnego zagadnienia gospodarki państwowej – zajmiemy się 

problemami rolnictwa w Polsce. 

 

 

Dzisiejsze zajęcia będą się składały z trzech części: 

1. Pojęcie gospodarki państwowej, narodowej. 

2. Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce. Produkcja roślinna i zwierzęca. 

3. Zadania podsumowujące lekcję. 

Temat lekcji: Warunki rozwoju rolnictwa. Produkcja roślinna i produkcja zwierzęca. 

Korzystać będzie z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, Internetu oraz kart pracy. 

1. Co to jest gospodarka państwowa/narodowa? 

Podstawą rozwoju społeczeństw i państ jest praca. We współczesnym świecie praca 

człowieka, aby przynosić różnorodne korzyści, musi być zróżnicowana. 

Spróbuj samodzielnie stworzyć definicję gospodarki i jej podział na najważniejsze 

sektory/działy korzystając z informacji znajdujących się pod poniższymi linkami (zapisz ją w 

zeszycie przedmiotowym, nie wysyłaj do mnie zdjęć z tą definicją). 

Encyklopedia PWN 

 

Wikipedia 

 



 

2. Rolnictwo i jego funkcje. Produkcja rośłinna i produkcja zwierzęca. 

Jak już wiecie, rolnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów/działów gospodarki.  

ROLNICTWO jest jednym z sektórów gospodarki, który zajmuje się uprawą roślin (uprawą 

roli) i chowem (hodowlą) zwierząt (proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym). Do sektora 

rolnictwa zalicza się również sadownictwo i warzywnictwo oraz leśnictwo i rybołówstwo. 

Jest to dział gospodarki, który powstał najwcześniej w dziejach cywilizacji ludzkiej (kilka 

tysiącleci p.n.e.) Obecnie rolnictwo spoełnia trzy podstawowe funkcje (proszę zapisać w 

zeszycie przedmiotowym): 

1. ekonomiczną – produkcja żywności i pasz, wytwarzanie surowców dla przemysłu 

przetwórczego, udział w tworzeniu produktu krajowego brutto, 

2. społeczną – zapewnianie społeczeństwu miejsc pracy, 

3. przestrzenną – przekształcanie krajobrazu naturalnego w rolniczy. 

Rolnictwo należy do sektorów gospodarki o największym wpływie na środowisko naturalne i 

również jest najbardziej zależne od stanu środowiska naturalnego. Proszę zapoznać się z 

czynnikami  mającymi największy wpływ na rolnictwo (proszę zapamiętać) 

 

oraz z z prezentacją dotycząca warunków rozwoju rolnictwa (przede wszystkim strony od 12 

do 33). 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_3_rolnictwo/r3_3_01a.pdf 

Jak wygląda rolnictwo w Polsce przedstawiają dwie prezentacje. Proszę się z nimi zapoznać.  

Produkcja roślinna (proszę przede wszystkim zwrócić uwagę na gatunki rośliń spożywczych 

i roślin przemysłowych uprawianych w Polsce i produkty z nich otrzymywane). 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_3_rolnictwo/r3_3_02a.pdf 

Produkcja zwierzęca (proszę przede wszystkim zwrócić uwagę na gatunki zwierząt 

hodowanych w Polsce i produkty z nich otrzymywane). 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_3_rolnictwo/r3_3_03a.pdf 

 

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_3_rolnictwo/r3_3_01a.pdf
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_3_rolnictwo/r3_3_02a.pdf
https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_3_rolnictwo/r3_3_03a.pdf


3.  Zadania obowiązkowe. 

Podsumowują zagadnienia rolnictwa w Polsce proszę wypełnić obowiązkowo trzy krótkie 

karty pracy.  

Można je również pobrać ze strony www.docwiczenia.pl wpisując odpowiednie kody: 

N7BYDM – Warunki rozwoju rolnictwa. 

N7BQXM – Produkcja roślinna, 

N735HS – Produkcja zwierzęca. 

Termin odesłania prac przede wszystkim poprzez platformę ClassRoom lub ewentualnie za 

pomocą wiadomość e-mail na adres w.dejnega@wp.pl upływa w środę 22 kwietnia, do 

godziny 15:00. UWAGA!!! Proszę pamiętać o podpisywaniu plików za pomocą nazwiska i 

imienia, wtedy nie zginą – np. „QR_1_ N7BYDM_Warunki rozwoju rolnictwa – 

W.Dejnega”. 

 

Życzę przyjemnej nauki. 

Pozdrawiam 

Waldemar Dejnega 

 

Kryteria oceny: 

Każde zadanie w kartach pracy ma określoną wartość punktową, które się sumuje:  

KP 1 – 5 pkt. 

KP 2 – 5 pkt. 

KP 3 – 8 pkt. 

W sumie 18 puktów. 

18 pkt. – celujący/6 

15-17 pkt. – bardzo dobry/5 

12-14 pkt. – dobry/4 

9-11 pkt. – dostateczny/3 

4-8 pkt. – dopuszczający/2 

0-3 pkt. – niedostateczny/1 

 

 

 

http://www.docwiczenia.pl/
mailto:w.dejnega@wp.pl

