
Geografia klasa 8a – 27.10.2020 

Temat: Chiny – najludniejszy kraj świata

1. Cel:  utrwalenie  wiadomości  o  położeniu  Chin,  elementach  środowiska

przyrodniczego  oraz  zaznajomienie  się  z  problemami  demograficznymi  i

urbanizacyjnymi .

2. Środki dydaktyczne : podręcznik,  atlas geograficzny, internet

3. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym poniżej

Chińska Republika Ludowa jest trzecim pod względem powierzchni państwem 
na świecie (9,6 mln km2) i najludniejszym krajem świata, zamieszkanym przez 1
mld 376 mln ludzi, co stanowi 18,7% ogółu mieszkańców Ziemi.

•Warunki środowiska przyrodniczego są głównym czynnikiem wpływającym na 
nierównomierne rozmieszczenie ludności. W Chinach Wschodnich na obszarze 
ok. 35% powierzchni kraju mieszka 95% ogółu ludności.
•Rolnictwo chińskie jest uzależnione od warunków środowiska przyrodniczego. 
Uprawy rozmieszczone są głównie we wschodniej i północno-wschodniej części 
kraju, gdzie wykazują strefowość związaną z klimatem, ukształtowaniem 
powierzchni, glebami oraz możliwościami nawodnienia gruntów.
•Chiny od lat należą do czołowych na świecie producentów wielu roślin 
uprawnych (ryżu, pszenicy, herbaty, ziemniaków); przodują też w hodowli 
zwierząt (trzody chlewnej, owiec, kóz).
•Reformy gospodarcze zapoczątkowane w 1978 roku spowodowały szybki 
rozwój gospodarczy kraju. Kluczowym czynnikiem było otwarcie się na 
inwestycje zagraniczne poprzez utworzenie specjalnych stref ekonomicznych. 
Chiny są obecnie drugą po USA światową potęgą gospodarczą.
•Reformy gospodarcze zapoczątkowane w 1978roku spowodowały szybki 
rozwój gospodarczy kraju. Kluczowym czynnikiem było otwarcie się na 
inwestycje zagraniczne poprzez utworzenie specjalnych stref ekonomicznych. 
Chiny są obecnie drugą po USA światową potęgą gospodarczą.



4. Zapoznaj się z materiałem zamieszczonym w podręczniku str.37- 41

5. Zapisz pod tematem notatkę w oparciu o podręcznik.

A) Dane:

powierzchnia Chin-

liczba ludności  Chin-

gęstość zaludnienia  Chin-

stolica Chin-

waluta Chin-

B) Na czym  polega program kontroli urodzeń w Chinach …........

C) Główne uprawy Chin to ….................

D) Wymień surowce wydobywane w Chinach i najważniejsze działy przemysłu 
(podręcznik str.40 – mapa) …........

6.  Możesz obejrzeć film zamieszczonym pod linkiem 
https://www.youtube.com/watch?v=7xU-soXjnIY

      Przypominam o zadaniu domowym na 27.10.2020 
 Opiszę, zrobię prezentację lub album o Japonii lub Chinach.

                                                                Anna Sienkiewicz

       


