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AzjaI.

 Środowisko przyrodnicze Azji
Cele lekcji: Poznasz najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Azji. Dowiesz się, 
dlaczego Azja jest nazywana kontynentem geograficznych kontrastów  
oraz kontynentem geograficznych rekordów.

Na dobry początek

Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy właściwych azjatyckich obiektów 
geograficznych, w których odnotowano światowe rekordy dotyczą-
ce różnych elementów środowiska przyrodniczego.

Lp. Rodzaj światowego rekordu Nazwa obiektu

1. Największy półwysep

2. Największy archipelag

3. Najwyżej położona wyżyna

4. Najwyższy szczyt

5. Najgłębsza depresja

6. Największe jezioro

7. Najgłębsze jezioro

1

1

Wykreśl z każdego z poniższych zestawów obiekt geograficzny, który nie pasuje do pozo-
stałych. Uzasadnij swój wybór.

A. Himalaje, Gobi, Sajany, Kaukaz, Góry Czerskiego

Uzasadnienie: 

B.  Morze Japońskie, Morze Arabskie, Morze Ochockie, Morze Kaspijskie, Morze Południowo
chińskie

Uzasadnienie: 

C.  Hindukusz, Kaukaz, Ałtaj, Himalaje, Zagros

Uzasadnienie: 

D.  Jangcy, Ob, Jenisej, Lena, Kołyma

Uzasadnienie: 

2

Obejrzyj  
grafikę 
docwiczenia.pl
Kod: N88X4Q
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Na klimatogramach zostały przedstawione średnie miesięczne wartości temperatury powie
trza oraz średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych na trzech azjatyckich stacjach  
meteorologicznych.

3

Stacja Typ klimatu Strefa roślinna

A

B

C

D

Stacja A Stacja B Stacja C

a)  Zaznacz na mapie literami A–C stacje meteorologiczne, dla których dane przedstawio-
no na klimatogramach.

b)  Zaznacz na mapie literą D stację me-
teorologiczną położoną na obszarze 
występowania jednej z najbogatszych 
gatunkowo formacji roślinnych na 
Ziemi. 

c)  Uzupełnij tabelę. Przyporządkuj każ-
dej stacji odpowiedni typ klimatu oraz 
strefę roślinną. Wybierz je spośród 
podanych.

Typy klimatu: równikowy wilgotny, 
umiarkowany chłodny kontynentalny, 
zwrotnikowy wilgotny monsunowy, zwrot-
nikowy suchy, okołobiegunowy subpolarny.
Strefy roślinne: tundra, tajga, pustynia 
gorąca, wilgotny las równikowy, pustynia 
lodowa.

Podaj dwa czynniki klimatotwórcze, które doprowadziły do powstania obszarów pustyn-
nych w Kotlinie Kaszgarskiej.

1. 

2. 

4
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 Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji
Cele lekcji: Zrozumiesz na przykładzie Azji, jaki jest związek między przebiegiem granic 
płyt litosfery a występowaniem wulkanów, trzęsień ziemi i rowów oceanicznych. Poznasz 
skutki oraz sposoby zapobiegania skutkom zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi.  

 Na dobry początek

Zapisz pod wymienionymi obiektami geograficznymi nazwy płyt litosfery, na których 
te obiekty się znajdują. Na mapie we właściwych miejscach wpisz litery odpowiadające 
tym płytom.

A. Półwysep Arabski: 

B. Półwysep Indochiński: 

C. Kamczatka: 

D. Morze Filipińskie: 

E. Dekan: 

F. Wyżyna Irańska: 

1

Dla dociekliwych

Monsuny mają bardzo duże znaczenie dla życia 
ludzi zamieszkujących południową, południowo 
wschodnią i wschodnią część Azji. Nadejście 
przynoszącego opady monsunu letniego jest za
wsze witane entuzjastycznie, zwłaszcza przez rol
ników.

W tabeli przedstawiono średnie miesięczne war
tości temperatury powietrza oraz średnie mie
sięczne sumy opadów atmosferycznych w Kolka
cie – mieście położonym w zasięgu monsunowej 
odmiany strefy klimatów zwrotnikowych. 

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu, fotografii oraz tabeli.
a)  Oblicz średnią roczną temperaturę powietrza, roczną amplitudę temperatury powie-

trza oraz roczną sumę opadów dla Kolkaty.
Obliczenia:

Średnia roczna temperatura powietrza: 

Roczna amplituda temperatury powietrza: 

Roczna suma opadów: 

b)  Wyjaśnij, dlaczego monsun letni – mimo że często powoduje katastrofalne powodzie – 
jest entuzjastycznie witany przez mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej.

5

Pora roku związana z nadejściem monsunu 
letniego to czas intensywnych prac polowych, 
zwłaszcza na polach ryżu.

Zapamiętaj!

•   Azja jest największym kontynentem świata.

•   Aż 75% jej powierzchni zajmują wyżyny i góry.

•   Kontynent azjatycki leży w obrębie wszystkich 
stref klimatycznych Ziemi. 

•   Sieć rzeczna Azji ma układ promienisty.

•  Azja to kontynent geograficznych kontrastów 
i rekordów. Znajdują się tam między innymi 
najwyższy szczyt Ziemi (Mount Everest), naj-
głębsza depresja (wybrzeże Morza Martwego), 
największe jezioro (Morze Kaspijskie) i najgłęb-
sze jezioro (Bajkał).

Element klimatu
Miesiące

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temperatura  
powietrza [°C] 20,1 23,2 27,7 30,3 30,8 30,2 29,1 29,0 29,1 28,0 24,6 20,7

Opady [mm] 17 22 32 55 122 292 385 351 296 133 21 13

6
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 Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji
Cele lekcji: Zrozumiesz na przykładzie Azji, jaki jest związek między przebiegiem granic 
płyt litosfery a występowaniem wulkanów, trzęsień ziemi i rowów oceanicznych. Poznasz 
skutki oraz sposoby zapobiegania skutkom zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi.  

 Na dobry początek

Zapisz pod wymienionymi obiektami geograficznymi nazwy płyt litosfery, na których 
te obiekty się znajdują. Na mapie we właściwych miejscach wpisz litery odpowiadające 
tym płytom.

A. Półwysep Arabski: 

B. Półwysep Indochiński: 

C. Kamczatka: 

D. Morze Filipińskie: 

E. Dekan: 

F. Wyżyna Irańska: 

1

2

Skreśl w tekście zbędne wyrazy tak, aby podane informacje były prawdziwe.
Płyta arabska / indyjska, na której obszarze znajduje się Półwysep Indyjski, ma charak
ter płyty kontynentalnej / oceanicznej. Według naukowców ten fragment skorupy ziem
skiej oderwał się od prakontynentu zwanego Pangeą / Gondwaną około 140 mln lat temu. 
Znajdował się wtedy na półkuli południowej i rozpoczął wędrówkę na południe / północ. 
Około 50 mln lat temu rozpoczął się proces kolizji / rozsuwania się płyty indyjskiej i płyty  
eurazjatyckiej / afrykańskiej, co spowodowało wypiętrzanie się mas skalnych na styku tych 
płyt. Zaczęły się wówczas tworzyć Sajany / Himalaje. Ten proces trwa nadal.

2

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
Ognisty Pierścień Pacyfiku to obszar najczęstszych na kuli ziemskiej trzęsień ziemi i erupcji 
wulkanicznych. Jest on położony na obrzeżach płyty
A. afrykańskiej.
B. australijskiej.

C. pacyficznej.
D. eurazjatyckiej.

3
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Uzupełnij tekst podanymi terminami.
łańcuchy górskie, prądy konwekcyjne, trzęsienia ziemi,  

rowy oceaniczne, zjawiska wulkaniczne

Występujące we wnętrzu Ziemi  powodują, że płyty li

tosfery są w nieustannym ruchu. Na granicach przemieszczających się płyt litosfery występu

ją  i . Powstają tam również  

 oraz głębokie .

4

Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest praw-
dziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

1. Tsunami to fala morska najczęściej wywołana przez podwodne  
trzęsienie ziemi. P F

2. Współczesna technologia pozwala na przewidywanie trzęsień ziemi. P F

3. Następstwem erupcji wulkanicznych mogą być zmiany klimatu. P F

4. W krajach słabiej rozwiniętych trzęsienia ziemi powodują mniejsze straty 
materialne. P F

5. Skutkiem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi są zmiany  
w ukształtowaniu powierzchni. P F

6

Na mapie zostało przedstawione rozmieszczenie rowów oceanicznych we wschodniej  
części Azji. 
a)  Podpisz na mapie wskazane rowy  

oceaniczne. Wykorzystaj podane 
nazwy. Wykonaj polecenie na pod-
stawie atlasu geograficznego.

Rów Mariański, Rów Tonga,  
Rów Kurylsko-Kamczacki,  

Rów Filipiński
b)  Wyjaśnij, w jaki sposób powstają 

tego typu formy.

5
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Dla dociekliwych

Erupcje wulkaniczne są efektem działania sił 
pochodzących z  głębi Ziemi. Magma, która 
znajduje się we wnętrzu Ziemi, pod wpływem 
wysokiego ciśnienia przemieszcza się ku górze. 
Większość erupcji zachodzących na powierzch
ni Ziemi to erupcje centralne, podczas których 
magma wydobywa się punktowo. Po wydosta
niu się na powierzchnię magma staje się lawą. 
Gdy wypływa, tworzy charakterystyczny stożek 
wulkaniczny. Produkty erupcji przemieszczają 
się ku górze kominem wulkanicznym i wydosta
ją na powierzchnię przez krater. Zdarza się, że 
w wyniku eksplozji następuje rozerwanie stożka 
wulkanicznego. W miejscu krateru powstaje wówczas kaldera. Oprócz lawy na powierzchnię 
wydostają się też między innymi gazy i materiał piroklastyczny (popioły, bomby wulkanicz
ne i drobne kamienie zwane lapillami).

Na podstawie tekstu oraz innych źródeł informacji zapisz nume-
ry, którymi na ilustracji oznaczono wymienione poniżej elementy  
budowy wulkanu i produkty jego erupcji.

Bomby wulkaniczne – 

Chmura gazów i popiołów – 

Kaldera – 

Komin wulkaniczny – 

Krater – 

Ognisko magmy – 

Potok lawy – 

7

Zapamiętaj!

•   Azja jest położona na granicy kilku płyt 
litosfery. Charakteryzuje się dużą aktywnością 
sejsmiczną, wulkaniczną i górotwórczą, a w jej 
sąsiedztwie powstały wielkie rowy oceaniczne.

•   Ognisty Pierścień Pacyfiku to obszar leżący  
na granicach płyty pacyficznej. W tej strefie 
dochodzi do większości trzęsień ziemi, wystę-
puje tu także większość wulkanów.

•   Zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi, któ-
rych skutki mogą zostać spotęgowane przez 
tsunami, pochłaniają wiele istnień ludzkich 
i powodują ogromne straty materialne.

•   Zapobieganie skutkom katastrof naturalnych 
polega głównie na monitorowaniu aktywności 
wulkanicznej i sejsmicznej oraz – w razie  
niebezpieczeństwa – na ewakuacji ludności.

4

3
1

5

2 7

6

Uproszczony przekrój przez wulkan.

Obejrzyj  
grafikę
docwiczenia.pl
Kod: N8VLBG



10

 Rolnictwo Azji
Cele lekcji: Poznasz czynniki wpływające na rozwój rolnictwa w Azji. Dowiesz się, jakie są 
najważniejsze rośliny uprawiane w Azji oraz które kraje tego kontynentu dominują 
w światowej produkcji rolnej. Zrozumiesz, jaki jest związek między cechami klimatu  
monsunowego a rytmem upraw i kulturą ryżu w południowej, południowo-wschodniej 
i we wschodniej części Azji. 

 Na dobry początek

Skreśl niewłaściwe wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.
A. Całkowitą ilość płodów rolnych zebraną z danej powierzchni określają plony / zbiory.
B. Wielkość plonów najczęściej wyraża się w decytonach na hektar / tonach.

1

3

Przyporządkuj odpowiednim fotografiom wymienione poniżej nazwy roślin uprawia-
nych w Azji.

bataty, herbata, tytoń, proso, pszenica, bawełna, ryż

2

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 
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Na mapie konturowej został przedstawiony podział polityczny Azji. 
a)  Spośród wymienionych największych 

światowych producentów ryżu podkreśl 
nazwy tych państw, które są położone 
w Azji.

Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz,  
Wietnam, Birma, Tajlandia, Filipiny,  

Brazylia, Pakistan, Stany Zjednoczone, 
Kambodża, Japonia, Egipt, Nigeria,  

Korea Południowa, Nepal, Laos,  
Sri Lanka, Madagaskar

b)  Zamaluj dowolnym kolorem na mapie 
terytoria podkreślonych państw.

3

Zaznacz w każdym wierszu tabeli prawdziwą informację dotyczącą 
ryżu mokrego. Wykonaj polecenie na podstawie dostępnych źródeł 
informacji. 

Wymagana ilość opadów średnia i mała duża

Wymagana temperatura 
powietrza wysoka przez cały rok wysoka latem i niska zimą

Wymagane gleby żyzne średniej jakości

Wydajność upraw bardzo duża średnia i niska

Liczba zbiorów przy 
korzystnych warunkach raz w roku 2–3 razy w roku

Przygotowanie podłoża  
na obszarach o urozmaiconej 
rzeźbie terenu

konieczne terasowanie brak konieczności 
terasowania

Czas sadzenia i wzrostu 
roślin na obszarach,  
na których panuje klimat 
monsunowy

część roku, w której 
występuje monsun letni

część roku, w której 
występuje monsun zimowy

5

20°

40°

60°60° 80° 80°

20°

40°

120°100°80°

60°

0°
0°

0°
180°

zwrotnik Raka

równik

1:149 000 000

Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest praw-
dziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

1. Z Azji pochodzi prawie 50% światowej produkcji ryżu. P F

2. Większość głównych producentów ryżu to kraje południowej, południowo 
wschodniej i wschodniej Azji. P F

4

Obejrzyj  
grafikę
docwiczenia.pl
Kod: N88J6Z



I. Azja

Dla dociekliwych

Około 90% produkowanego na świecie ryżu pochodzi z Azji. W większości krajów położo
nych w południowej, południowowschodniej i we wschodniej części Azji jest to główna ro
ślina uprawna oraz główna roślina żywieniowa. Między poszczególnymi państwami istnieją 
jednak duże różnice w uzyskiwanych plonach. 
W tabeli przedstawiono dane statystyczne dotyczące uprawy ryżu w wybranych państwach 
Azji w 2016 r.

Państwo Zbiory 
(mln dt)

Udział w światowych 
zbiorach (%)

Miejsce 
w świecie

Powierzchnia
upraw (tys. ha)

Plony
(dt/ha)

Chiny 2 095,0 28,3 1 30 199,6 69,4

Indie 1 587,6 21,4 2 42 965,0 37,0

Indonezja 773,0 10,4 3 14 275,2

Pakistan 104,1 1,4 10 2 765,6 37,6

Japonia 80,4 1,1 13 1 479,0

Nepal 43,0 0,6 17 1 362,9 31,6

Uwaga: dt = 0,1 t

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu, tabeli oraz innych źródeł informacji.
a)  Oblicz i wpisz do tabeli plony ryżu uzyskiwane w Indonezji i Japonii.
Obliczenia:

b)  Uzupełnij zdania brakującymi informacjami.

A. Kraj o największych zbiorach ryżu to .

B. Kraj o największej powierzchni upraw ryżu to .

C.  Łączny udział w światowej produkcji ryżu trzech krajów o największych zbiorach wynosi 

%. 

c)  Wymień dwa powody zróżnicowania plonów ryżu w krajach azjatyckich.

1. 2. 

6

Zapamiętaj!

•   W Azji najkorzystniejsze warunki do rozwoju 
rolnictwa panują we wschodniej części Chin, 
na Półwyspie Indochińskim oraz w Indiach.

•   Kraje azjatyckie znajdują się w światowej 
czołówce pod względem produkcji roślinnej 
i zwierzęcej.

•   Cyrkulacja monsunowa w Azji Południowej 
i Azji Południowo-Wschodniej wyznacza mię-
dzy innymi rytm upraw ryżu w tym regionie.

•   Ryż jest podstawą wyżywienia mieszkańców 
Azji Południowej, Azji Wschodniej i Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. 

 Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki
Cele lekcji: Poznasz położenie geograficzne Japonii. Dowiesz się, z jakimi utrudnieniami 
wynikającymi z niesprzyjających warunków naturalnych na co dzień zmagają się  
mieszkańcy Japonii. Określisz cechy gospodarki Japonii. Wskażesz czynniki, które  
miały decydujący wpływ na rozkwit gospodarczy tego kraju. Wyjaśnisz, w jaki sposób  
Japończycy radzą sobie z brakiem terenów pod nowe inwestycje.  

 Na dobry początek

Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest praw-
dziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

1. Niziny zajmują około 15% powierzchni Japonii. P F

2. Największą wyspą Japonii jest Hokkaido. P F

3. W Japonii występują erupcje wulkaniczne. P F

4. Dużym zagrożeniem w Japonii są tornada. P F

1

12
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 Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki
Cele lekcji: Poznasz położenie geograficzne Japonii. Dowiesz się, z jakimi utrudnieniami 
wynikającymi z niesprzyjających warunków naturalnych na co dzień zmagają się  
mieszkańcy Japonii. Określisz cechy gospodarki Japonii. Wskażesz czynniki, które  
miały decydujący wpływ na rozkwit gospodarczy tego kraju. Wyjaśnisz, w jaki sposób  
Japończycy radzą sobie z brakiem terenów pod nowe inwestycje.  

 Na dobry początek

Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest praw-
dziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

1. Niziny zajmują około 15% powierzchni Japonii. P F

2. Największą wyspą Japonii jest Hokkaido. P F

3. W Japonii występują erupcje wulkaniczne. P F

4. Dużym zagrożeniem w Japonii są tornada. P F

1

4

Wykonaj polecenia i uzupełnij tabelę.
a)  Oceń wybrane cechy środowiska przyrodniczego Japonii. Zaznacz literę K, jeśli cecha 

jest korzystna dla rozwoju gospodarki, lub literę N – jeśli jest niekorzystna.
b)  Uzasadnij krótko swoją ocenę.

Lp. Cecha środowiska  
przyrodniczego

Ocena cechy 
środowiska  

przyrodniczego
Uzasadnienie oceny

1. Zasoby surowców mineralnych K N

2. Występowanie trzęsień ziemi K N

3. Warunki klimatyczne K N

4. Ukształtowanie powierzchni K N

5. Wyspiarskie położenie K N

6. Występowanie tajfunów K N

2
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Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geograficznego.3

a)  Wpisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy wskazanych wysp oraz zbiorników  
wodnych.

b)  Uzupełnij tabelę. Wpisz numery, którymi na mapie oznaczono wybrane miasta.

Nazwa miasta Oznaczenie na mapie

Tokio

Osaka

Jokohama

Nagoja

Sapporo

Hiroszima

c)  Wpisz w odpowiednim miejscu na mapie nazwę najwyższego szczytu Japonii.

Podaj trzy czynniki, dzięki którym w II połowie XX wieku nastąpił dynamiczny rozwój 
gospodarczy Japonii.

1. 

2. 

3. 

4

3

4
12

5

6

130° 140° 150°120°

130° 140° 150°

30°

40°

30°

40°

zwrotnik Raka

1:28 000 000
wybrane miasta
szczyty



Rozwiąż zadania na podstawie powyższych informacji

Wymień trzy powody, dla których w Japonii pozyskuje się tereny z obszarów morskich.

1.   

2.    

3.   

Wyjaśnij, w jaki sposób Japończycy pozyskują tereny z obszarów morskich.

5

6

Ziemia wydarta morzu
Jednym z głównych problemów Japonii jest brak terenów pod nowe  
inwestycje. Górzystość kraju i bardzo duża gęstość zaludnienia powodują,  
że ceny gruntów inwestycyjnych są wysokie. Skłania to Japończyków  
do odzyskiwania ziemi z terenów morskich na przykład poprzez:

• osuszanie terenów przybrzeżnych,

• zasypywanie i powiększanie nadbrzeży i obszarów położonych dalej  
od brzegu kruszywem dostarczanym z głębi wysp i utwardzanie ich betonem,

• budowę platform na palach wbitych w dno mórz,

• budowę konstrukcji pływających na połączonych ze sobą pontonach.

Na nowych terenach powstają między innymi elektrownie, fabryki, magazyny, 
wysypiska śmieci, tereny rekreacyjne, osiedla mieszkaniowe i lotniska.

15

Korzystam z informacji
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Dla dociekliwych

Japonia to jedno z najbardziej rozwiniętych 
gospodarczo państw świata. Szczególnie 
ważnym działem gospodarki jest nowo
czesny przemysł. Kraj ten zajmuje drugą 
pozycję w świecie pod względem produkcji 
samochodów osobowych i  trzecią – pod 
względem produkcji samochodów cięża
rowych i autobusów. Także rolnictwo jest 
nowoczesne i  bardzo wydajne. Jednak 
z powodu niewielkich powierzchni wyko
rzystywanych rolniczo nie zaspakaja ono 
potrzeb Japończyków. Japonia jest najwięk
szym na świecie importerem zbóż, mięsa 
oraz gazu ziemnego. Takie cechy gospo
darki mają odzwierciedlenie w strukturze 
handlu zagranicznego.

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu, diagramów oraz innych źródeł informacji.
a)  Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedzi A lub B oraz 1 lub 2. 
W strukturze towarowej eksportu Japonii największy udział mają

A. produkty przetwórstwa  
przemysłowego, do których 

zalicza się 
na przykład

1. samochody osobowe, statki  
i maszyny budowlane.

B. maszyny, urządzenia i sprzęt 
transportowy, 2. stal, tekstylia, porcelanę 

i papier.

b)  Skreśl zbędne wyrazy tak, aby podane zdania były prawdziwe.
A.  Towary rolnospożywcze stanowią około 1% / 10% łącznej wartości importu Japonii.
B.  Japonia jest największym na świecie importerem zbóż i gazu ziemnego / autobusów 

i ropy naftowej.
C.  Rolnictwo Japonii nie zaspokaja krajowych potrzeb, ponieważ jest zacofane i mało  

wydajne / grunty orne zajmują w Japonii zaledwie 11% powierzchni kraju.

7

Zapamiętaj!

•   Japonia to kraj o warunkach przyrodniczych 
niesprzyjających rozwojowi gospodarczemu. 
Główne bariery to wyspiarskie położenie, 
górzystość oraz liczne geozagrożenia.

•   Pomimo niekorzystnych warunków przyrodni-
czych Japonia jest jedną z największych potęg 
gospodarczych świata.

•   Kluczową rolę w gospodarce kraju odgrywa 
przemysł zaawansowanych technologii.

•   Ogromny wpływ na rozkwit gospodarczy 
Japonii miały pomoc finansowa i inwestycje 
Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej,
 duże nakłady na oświatę i badania naukowe 
oraz cechy narodowe mieszkańców.

Import Eksport

maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

produkty przetwórstwa przemysłowego

towary rolno-spożywcze

surowce

35,2%
37,3%

58,6%

28,2%

27,4%

0,8%3,3%9,2%

Struktura importu i eksportu Japonii w 2016 r.

 Chiny – najludniejszy kraj świata
Cele lekcji: Poznasz położenie geograficzne Chin. Dowiesz się, na czym polegał chiński 
program kontroli urodzeń. Wyjaśnisz zróżnicowanie gęstości zaludnienia na obszarze 
Chin. Poznasz cechy gospodarki Chin oraz przyczyny jej dynamicznego rozwoju.  
Określisz kierunki rozwoju gospodarczego Chin. Ocenisz znaczenie tego państwa  
w gospodarce światowej.  

 Na dobry początek

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedzi A lub B oraz 1 lub 2.

W latach 60. XX wieku w Chinach występował 

A. niski współczynnik  
przyrostu naturalnego

spowodowany

1. wprowadzeniem programu  
kontroli urodzeń.

B. wysoki współczynnik  
przyrostu naturalnego 2.

utrwaleniem tradycyjnego modelu  
rodziny wielodzietnej oraz spadkiem  
współczynnika zgonów.

1
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 Chiny – najludniejszy kraj świata
Cele lekcji: Poznasz położenie geograficzne Chin. Dowiesz się, na czym polegał chiński 
program kontroli urodzeń. Wyjaśnisz zróżnicowanie gęstości zaludnienia na obszarze 
Chin. Poznasz cechy gospodarki Chin oraz przyczyny jej dynamicznego rozwoju.  
Określisz kierunki rozwoju gospodarczego Chin. Ocenisz znaczenie tego państwa  
w gospodarce światowej.  

 Na dobry początek

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedzi A lub B oraz 1 lub 2.

W latach 60. XX wieku w Chinach występował 

A. niski współczynnik  
przyrostu naturalnego

spowodowany

1. wprowadzeniem programu  
kontroli urodzeń.

B. wysoki współczynnik  
przyrostu naturalnego 2.

utrwaleniem tradycyjnego modelu  
rodziny wielodzietnej oraz spadkiem  
współczynnika zgonów.

1

5

Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geograficznego.
a)  Wybierz i zapisz w tabeli nazwy tych regionów geograficznych, które cechuje duża 

gęstość zaludnienia.
Kotlina Kaszgarska, Nizina  

Mandżurska, Nizina Chińska,  
Wyżyna Tybetańska, Tienszan,  

Tajwan, Kunlun, Himalaje

Nazwa regionu  
geograficznego

Oznaczenie 
na mapie

A

B

C

b)  Wpisz we właściwych miejscach na mapie litery A, B i C odpowiadające wybranym 
przez Ciebie regionom geograficznym.

c)  Wyjaśnij, dlaczego na zachodzie i północy Chin występuje mała gęstość zaludnienia.

2

MORZE

JAPO
ŃSKI

E

MORZE

WSCHO
DNIO-

CHIŃSK
IE

G
anges

Brahmaputra Ja

ngcy

Xi JiangM
ekong

M
ekong

Amur

Anga ra

Bajkał

Indus

H
ua

ng 
He

Bałchasz

80° 100° 120°

100°

80°

120°

20°

40°

zwrotnik Raka

140°

20°

40°

1:76 000 000



I. Azja

18

Wpisz do tabeli numery, którymi na mapie oznaczono podane wielkie miasta Chin.  
Wykonaj polecenie na podstawie atlasu geograficznego.

Nazwa miasta Cyfra  
na mapie

Chengdu

Chongqing

Hongkong

Kanton

Pekin

Szanghaj

Tiencin

Wuhan

3

Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest praw-
dziwe, lub literę F – jeśli jest fałszywe.

1. Pod względem wielkości PKB Chiny są trzecią gospodarką świata. P F

2. Chiny są jednym z najszybciej rozwijających się państw na świecie. P F

3. W Chinach intensywnie rozwija się przemysł zaawansowanych technologii. P F

4. Ze względu na wysokie ceny chińskie produkty nie są konkurencyjne 
w stosunku do produktów europejskich i amerykańskich. P F

5. Chiny posiadają bogate złoża surowców mineralnych. P F

6. Chiny to największy światowy importer dóbr i usług. P F

7. Chińskie firmy prowadzą ogromne inwestycje w różnych częściach świata. P F

4

Wymień po cztery przykłady surowców mineralnych, produktów przemysłowych i produk-
tów rolnych, w których wydobyciu lub produkcji Chiny znajdują się w światowej czołówce. 

Surowce mineralne:

1. 

2. 

3. 

4. 

Produkty przemysłowe:

1. 

2. 

3. 

4. 

Produkty rolne:

1. 

2. 

3. 

4. 

5
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Dla dociekliwych

Chiny osiągnęły szybki wzrost gospodarczy, jednak od
było się to kosztem znacznego pogorszenia stanu środo
wiska. Chińskie fabryki emitują do atmosfery ogromną 
ilość zanieczyszczeń, przez co powszechnym zjawiskiem 
jest smog. Zanieczyszczenie powietrza w wielu chińskich 
miastach wielokrotnie przekracza normy Światowej  
Organizacji Zdrowia. Rosnące zapotrzebowanie na żyw
ność wymusiło poprawę wydajności rolnictwa. Aby to 
osiągnąć, powszechnie zaczęto stosować duże ilości na
wozów. Doprowadziło to do zanieczyszczenia wód grun
towych, a w dalszej kolejności – do poważnych niedobo
rów wody pitnej. Obecnie około 2/3 chińskich miast ma 
niedobory wody, a 1/4 rzek w tym kraju jest tak skażona, 
że człowiek nie powinien mieć z nią kontaktu. Poważ
nym problemem jest też zjawisko pustynnienia. Według 
niektórych źródeł dotyczy ono nawet 2,5 mln km2 po
wierzchni kraju.

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu, fotografii oraz innych źródeł informacji.
a)  Wyjaśnij, co przyczyniło się do degradacji środowiska w Chinach. 

b)  Wymień cztery problemy, z którymi współcześnie zmagają się Chiny w związku  
z degradacją środowiska.

1. 

2. 

3. 

4. 

6

Zapamiętaj!

•   Chiny to najludniejsze państwo świata. Miesz-
ka w nim prawie 1,4 mld osób.

•   Aby ograniczyć przyrost naturalny, w latach 70. 
XX wieku wprowadzono w Chinach program 
kontroli urodzeń.  

•   Około 95% mieszkańców Chin żyje we wschod-
niej części kraju.

•   Do problemów demograficznych Chin zalicza 
się między innymi dużą nadwyżkę liczby 
mężczyzn nad liczbą kobiet oraz starzenie się 
społeczeństwa.

•   Chiny to jeden z najszybciej rozwijających się 
gospodarczo krajów i druga największa gospo-
darka na świecie.

•   Kraj ten zajmuje pierwsze miejsce na świecie 
pod względem wydobycia wielu surowców  
mineralnych oraz w produkcji licznych  
artykułów przemysłowych i rolnych.

•   Chiny są największym światowym eksporte-
rem i drugim największym importerem dóbr 
i usług. Z tego powodu wpływ gospodarki 
tego kraju na gospodarkę światową wzrasta.

Chiny są jednym z największych  
na świecie producentów śmieci.  
Ich składowanie i utylizacja stanowi  
w tym kraju ogromny problem.
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6

Na mapie numerami 1–7 oznaczono wybrane wielkie miasta Indii. 
a)  Wpisz do tabeli numery, którymi na mapie oznaczono podane miasta. Wykonaj pole-

cenie na podstawie atlasu geograficznego.

Nazwa miasta Oznaczenie  
na mapie

Ahmadabad

Bangalur

Ćennaj

Delhi

Hajdarabad

Mumbaj

Kolkata

b)  Podkreśl w tabeli nazwy tych miast, które są ośrodkami przemysłu zaawansowanych 
technologii.

2
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  Indie – kraj kontrastów społecznych 
i gospodarczych

Cele lekcji: Poznasz położenie geograficzne Indii. Dowiesz się, z jakimi problemami 
demograficznymi borykają się Indie. Zrozumiesz, dlaczego Indie są nazywane krajem 
wielkich kontrastów. Dowiesz się, jakie są przyczyny ogromnego potencjału  
rozwojowego oraz szybkiego rozwoju indyjskiej gospodarki. 

 Na dobry początek

Uzupełnij zdania właściwymi terminami.

A.  Większość terytorium Indii jest położona na Półwyspie .

B.  Centralną część kraju stanowi wyżyna .

C.  W północnej części kraju znajdują się łańcuchy górskie, których najwyższe szczyty prze

kraczają 8000 m n.p.m. Te łańcuchy górskie to  i  .

D.  Na południe od tych łańcuchów górskich rozciągają się Nizina   

i Nizina .

E.  Południowe wybrzeża Indii są oblewane przez wody Oceanu .

1
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Wpisz w odpowiednich miejscach schematu oznaczenia literowe kolejnych faz powstawa-
nia i rozwoju w Indiach dzielnic zamieszkałych przez najuboższą część społeczeństwa.
A. Niekontrolowany wzrost liczby mieszkańców miast.
B. Wysoki przyrost naturalny.
C. Powstanie i rozwój slamsów.
D. Brak możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych na obszarach wiejskich.
E. Ogromna migracja ludności do dużych miast.
F. Szybki wzrost liczby mieszkańców, w tym na obszarach wiejskich.

3

Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań na podstawie diagramu przedstawiającego struk-
turę wiekową Indii i Japonii.

4

Podaj trzy czynniki, które przyczyniają się do szybkiego rozwoju indyjskiej gospodarki 
oraz dzięki którym Indie są postrzegane jako kraj ogromnych możliwości rozwojowych.

1. 

2. 

3. 

5

A.  W strukturze wiekowej Japonii jest widoczny znacznie większy udział ludności starszej /  
młodszej niż w Indiach.

B.  W Indiach udział procentowy ludności w wieku 19 lat i młodszej jest ponad dwa / trzy 
razy mniejszy / większy niż w Japonii.

C.  W Japonii udział procentowy ludności w wieku 20–39 lat / 65 lat i więcej jest prawie 
pięciokrotnie mniejszy / większy niż w Indiach.

D.  W przybliżeniu co szósty / czwarty mieszkaniec Japonii ma co najmniej 65 lat.
E.  Społeczeństwo Japonii jest społeczeństwem młodym / starzejącym się, a Indii – młodym /  

starzejącym się.

1010 2020 4545 [%][%]
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Dla dociekliwych

Kaszmir to jeden z najbardziej nie
spokojnych regionów świata. Leży na 
pograniczu Indii i Pakistanu i od po
nad 70 lat jest obiektem sporu między 
tymi państwami. Od 1947 roku miały 
miejsce już trzy wojny o przynależność 
Kaszmiru do wspomnianych państw. 
Region ten bywa także nazywany naj
bardziej niebezpiecznym miejscem na 
świecie. Zarówno Indie, jak i Pakistan 
posiadają bowiem broń nuklearną. 
Gdyby konflikt między tymi państwa
mi się zaostrzył, mógłby doprowadzić 
do globalnej katastrofy. Sytuację w re
gionie dodatkowo komplikuje fakt, że 
od 1962 roku wschodnia część Kaszmi
ru znajduje się pod okupacją Chin.

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu, mapy oraz innych źródeł informacji.
a)  Podaj nazwy trzech państw, które są zaangażowane w konflikt o Kaszmir. 

1. 2. 3. 

b)  Wyjaśnij, dlaczego konflikt o Kaszmir uważa się za jedno z największych zagrożeń dla 
światowego pokoju. 

c)  Uzasadnij pojawiające się w mediach twierdzenie, że lodowiec Siachen to najwyżej  
na świecie położone pole bitwy. 

6

Zapamiętaj!

•   Indie są drugim pod względem liczby ludności 
państwem świata. 

•   Według prognoz ekspertów pod koniec lat 
30. XXI wieku Indie staną się najludniejszym 
państwem na Ziemi.

•   Indie to kraj wielkich kontrastów etnicznych, 
społecznych i gospodarczych.

•   Rosnąca liczba ludności Indii jest źródłem 
wielu problemów, między innymi ubóstwa, 
powstawania i rozwoju slamsów oraz nadmier-
nego ruchu samochodowego.

•   Potencjał rozwojowy Indii wynika głównie 
z dużej liczby ludności oraz taniej, wykształco-
nej, anglojęzycznej kadry pracowniczej.
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 Bliski Wschód – kultura i gospodarka
Cele lekcji: Wyjaśnisz, jaki wpływ na gospodarkę oraz na życie mieszkańców Bliskiego 
Wschodu ma religia. Zrozumiesz, jakie znaczenie dla poziomu rozwoju gospodarczego 
państw tego regionu mają zasoby ropy naftowej. Wskażesz obszary konfliktów zbrojnych, 
które toczą się na Bliskim Wschodzie.  

 Na dobry początek

Zaznacz zestaw, w którym podano numery zdań zawierających prawdziwe informacje 
o Bliskim Wschodzie.
1. Zdecydowana większość mieszkańców Bliskiego Wschodu to wyznawcy islamu.
2.  Bliski Wschód jest stabilny politycznie. Po II wojnie światowej nie odnotowano tu więk

szych konfliktów.
3.  Region jest znany z intensywnego chowu trzody chlewnej.
4.  Jest to region bogaty w złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

1
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 Bliski Wschód – kultura i gospodarka
Cele lekcji: Wyjaśnisz, jaki wpływ na gospodarkę oraz na życie mieszkańców Bliskiego 
Wschodu ma religia. Zrozumiesz, jakie znaczenie dla poziomu rozwoju gospodarczego 
państw tego regionu mają zasoby ropy naftowej. Wskażesz obszary konfliktów zbrojnych, 
które toczą się na Bliskim Wschodzie.  

 Na dobry początek

Zaznacz zestaw, w którym podano numery zdań zawierających prawdziwe informacje 
o Bliskim Wschodzie.
1. Zdecydowana większość mieszkańców Bliskiego Wschodu to wyznawcy islamu.
2.  Bliski Wschód jest stabilny politycznie. Po II wojnie światowej nie odnotowano tu więk

szych konfliktów.
3.  Region jest znany z intensywnego chowu trzody chlewnej.
4.  Jest to region bogaty w złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

A. 1 i 3 B. 1 i 4 C. 2 i 3 D. 2 i 4

1

7

Zaznacz w każdym wierszu tabeli poprawne dokończenie zdania.

1. Świętą księgą islamu jest
A. Koran.

B. Tora.

2. Każdy muzułmanin powinien co najmniej raz  
w życiu udać się na pielgrzymkę do

A. Jerozolimy.

B. Mekki.

3. Wyznawców islamu obowiązuje zakaz spożywania 
A. baraniny.

B. wieprzowiny.

4. Jednym z podstawowych obowiązków każdego  
muzułmanina jest modlitwa, którą trzeba odmawiać

A. pięć razy w ciągu doby.

B. co godzinę.

2

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych miejscach nazwy państw położonych na Bliskim  
Wschodzie.

1. Wojna domowa, która rozpoczęła się tym kraju na fali arabskiej  
wiosny, pochłonęła już ponad 600 tys. ofiar.

2. Kluczowym momentem konfliktu w tym kraju było obalenie  
reżimu Saddama Husajna.

3. Ten kraj, w którym większość stanowią wyznawcy judaizmu, jest 
w nieustannym konflikcie z Palestyńczykami.

3
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W tabeli zamieszczono dane statystyczne dotyczące wydobycia ropy naftowej w dziesięciu 
państwach będących największymi producentami tego surowca na świecie w 2016 roku.

Numer 
na mapie Państwo Wydobycie ropy naftowej  

w 2016 r. (w mln ton)

1. Arabia Saudyjska 585,7

2. Rosja 554,3

3. Stany Zjednoczone 543,0

4. Irak 218,9

5. Kanada 218,2

6. Iran 216,4

7. Chiny 199,7

8. Zjednoczone Emiraty Arabskie 182,4

9. Kuwejt 152,7

10. Brazylia 136,7

ŚWIAT 4382,4

a)  Wybierz i podkreśl w tabeli te spośród poda-
nych państw, które są położone na Bliskim 
Wschodzie. Następnie zaznacz je na mapie 
konturowej regionu odpowiednimi nume-
rami. 

b)  Wyjaśnij, co to jest OPEC. W tym celu wyko-
rzystaj dowolne źródła informacji.

c)  Podaj nazwę bliskowschodniego państwa, które należy do OPEC, a nie jest jednym 
z dziesięciu największych producentów ropy naftowej na świecie. Następnie zaznacz to 
państwo na mapie konturowej literą X. 
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Dla dociekliwych

Władze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich od wielu lat konsekwentnie 
realizują plan ekonomicznego unieza
leżnienia się od ropy naftowej, której 
zasoby stopniowo się wyczerpują. Jed
nym z sektorów gospodarki, w który 
są inwestowane dochody ze sprzedaży 
tego surowca, jest turystyka. Obecnie 
dostarcza ona kilkanaście procent pro
duktu krajowego brutto. Takie miasta, 
jak Dubaj czy Abu Zabi, to turystycz
ne raje z setkami luksusowych hoteli, 
z centrami handlowymi, plażami i ze 
sztucznymi wyspami. To również wiel
kie centra biznesowe, finansowe i ban
kowe, a także ogromne place budowy, 
na których architekci z całego świata 
realizują swoje artystyczne wizje przy
szłości.

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu, fotografii oraz innych źródeł informacji.
a)  Wyjaśnij, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju turystyki w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich. 

b)  Wymień dwa elementy infrastruktury turystycznej, które pozytywnie wpływają  
na rozwój turystyki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

1. 2. 

c)  Podaj, co było głównym źródłem utrzymania mieszkańców Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, zanim odkryto w tym państwie złoża ropy naftowej.

5

Zapamiętaj!

•   Bliski Wschód to region leżący na pograniczu 
Azji, Afryki i Europy.

•   Prawie 95% mieszkańców Bliskiego Wschodu 
to ludność arabska wyznająca islam.

•   Islam jest religią, która w ogromnym stopniu 
wpływa na gospodarkę państw Bliskiego 
Wschodu oraz na życie mieszkańców regionu.

•   Bliski Wschód to najważniejszy obszar wydo-
bycia ropy naftowej na świecie. 

•   Bliski Wschód to region licznych konfliktów 
zbrojnych, których skutkami są między innymi 
cierpienie ludności, osłabienie gospodarki, 
zniszczenia w infrastrukturze, wzrost cen ropy 
naftowej oraz masowe migracje ludności.

Hotel Emirates Palace w Abu 
Zabi.

Wyspy Palmowe w Dubaju.

Hotel Burdż al-Arab w Dubaju.
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Na fotografiach przedstawiono krajobrazy wybranych obszarów Azji, a na mapie – ich  
lokalizację. 

1

Sprawdź, czy potrafisz Azja

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
Miejsce we wnętrzu Ziemi, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne, to
A. epicentrum.
B. wulkan.

C. hipocentrum.
D. prąd konwekcyjny.

2

Uzupełnij tabelę. Przyporządkuj fotografiom odpowiednie punkty na mapie oraz zapisz 
nazwy stref klimatycznych. 

Numer 
fotografii Nazwa strefy klimatycznej Oznaczenie  

na mapie

1.

2.

3.

1. 2. 3.
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Sprawdź, czy potrafisz
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Zaznacz mapę, na której poprawnie wskazano schematyczny rozkład ośrodków ciśnienia 
latem oraz kierunek monsunu letniego w Azji.

3

Zaznacz zestaw, w którym podano numery zdań zawierających prawdziwe informacje.
1. Skrajnie suchy klimat nie sprzyja rozwojowi rolnictwa na Półwyspie Arabskim.
2. Na Nizinie Zachodniosyberyjskiej są dobre warunki do uprawy ryżu.
3. Rolnictwo Japonii jest bardzo nowoczesne i wydajne.
4. Chów trzody chlewnej koncentruje się na Wyżynie Tybetańskiej.
5. Indie są jednym z głównych eksporterów wołowiny na świecie.

A. 1 i 5 B. 2 i 4 C. 1 i 3 D. 3 i 5

4

Uzupełnij zdania. Wpisz w pustych miejscach odpowiednie sformułowania.

A.  Bliski Wschód jest regionem leżącym na pograniczu trzech kontynentów: , 

 i .

B.  Najliczniej reprezentowaną religią w krajach Bliskiego Wschodu jest . 

Wyznawcy tej religii to .

6

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych miejscach nazwy państw spośród podanych.
Japonia, Chiny, Indie

Lp. Cecha charakterystyczna Nazwa państwa

1. Jest to najludniejszy kraj na świecie. 

2. To państwo jest położone na wyspach.

3. Większość mieszkańców tego państwa to wyznawcy hinduizmu.

4. Cechami narodowymi mieszkańców tego kraju są między  
innymi dyscyplina, wytrwałość, pracowitość i honor.

5. Zachodnia i wschodnia część tego kraju bardzo się różnią  
pod względem gęstości zaludnienia.

6. Na obszarze tego państwa znajduje się Nizina Gangesu.

5





Zdajesz egzamin ósmoklasisty? 
Sięgnij po repetytoria i arkusze Nowej Ery!

JĘZYK POLSKI · MATEMATYKA · JĘZYK ANGIELSKI

REPETYTORIA
Zawierają niezbędną teorię, wskazówki 
i zadania typu egzaminacyjnego. 
Pomagają krok po kroku wyćwiczyć 
umiejętności sprawdzane na egzaminie.

ARKUSZE
Pozwalają oswoić się z formą egzaminu, 
sprawdzić poziom przygotowania 
i wypracować skuteczne strategie 
egzaminacyjne.
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Dodatkowe materiały – 
oglądaj, pobieraj, 
drukuj. 

Nowy zeszyt ćwiczeń już od pierwszych lekcji geografii w klasie 8 kształci 
i doskonali kluczowe umiejętności geograficzne, takie jak praca z mapą  
czy analizowanie i interpretowanie danych statystycznych. Dzięki zróżnicowanym 
zadaniom ułatwia przygotowanie do sprawdzianów i kartkówek.

Zainteresowanie 
przedmiotem

Korzystam z informacji 
ciekawe treści połączone 
z zadaniami sprawdzającymi 
umiejętności.

 Stopniowanie  
trudności zadań

Na dobry początek 
ćwiczenia wprowadzające  
w tematykę lekcji.

Dla dociekliwych  
zadania poszerzające wiedzę  
z omawianego tematu.

Analiza danych 
statystycznych

zadania wzbogacone  
wykresami i tabelami 
pozwalające doskonalić 
umiejętność analizy oraz 
interpretacji danych 
statystycznych.

Obejrzyj  
mapę  
interaktywną
docwiczenia.pl 
Kod: N887FX

Zeskanuj kod QR,  
który znajdziesz  
wewnątrz  
zeszytu ćwiczeń,  
lub wpisz kod na  
docwiczenia.pl.

Praca z mapą

różnorodne zadania z mapą 
kształcące umiejętność jej analizy 
oraz oznaczania na niej zjawisk 
i obiektów geograficznych.

Sprawdź, czy znasz mapę!   
zadania kształcące 
umiejętność korzystania 
z map ogólnogeograficznych 
poszczególnych kontynentów.

www.nowaera.pl geografia@nowaera.pl

infolinia: 801 88 10 10, 58 721 48 00

N887FX
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