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Lekcja

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji (zapisać temat oraz punkty do
zeszytu)
1. Środowisko przyrodnicze Rosji
2. Surowce mineralne i okręgi przemysłowe Rosji
3. Znaczenie przemysłu w gospodarce Rosji
4. Rolnictwo i usługi w Rosji
5. Wpływ konfliktów na Ukrainie na Rosję
Po lekcji powinniście:
omówić cechy charakterystyczne środowiska przyrodniczego Rosji na podstawie mapy
ogólnogeograficznej
• wymienić największe krainy geograficzne Rosji
• wskazywać miejsca występowania najważniejszych surowców mineralnych oraz największe
okręgi przemysłowe na mapie gospodarczej Rosji
• charakteryzować czynniki decydujące o lokalizacji największych okręgów przemysłowych
Rosji na podstawie mapy
• omówić znaczenie przemysłu dla gospodarki Rosji
• omówić cechy rolnictwa Rosji
• wymienić główne uprawy na podstawie mapy gospodarki Rosji
• omówić rolę usług w Rosji
• przedstawić wpływ konfliktów na Ukrainie na Rosję

Rosja to największe państwo na świecie, położone na dwóch kontynentach, różnorodne
pod względem klimatu oraz przyrody. Jest to również kraj, który posiada bogate złoża
surowców mineralnych, m.in. ropa naftowa, największe na świecie złoża gazu ziemnego i
węgla kamiennego. Rosyjskie okręgi przemysłowe występują zazwyczaj tam, gdzie i surowce

mineralne, zarówno we wschodniej jaki zachodniej części (np. .wschodnia część Kuźniecki Okręg Przemysłowy, zachodnia część- Moskiewski Okręg Przemysłowy). Ze względu na
mało żyzne gleby, klimat oraz wieczną zmarzlinę, rolnictwo nie odgrywa tutaj ważnego
znaczenia. Większość produktów rolnych, Rosja musi importować czyli kupować od
partnerów handlowych z zagranicy. Trzecią gałęzią gospodarki, oprócz przemysłu i rolnictwa,
jest sektor usług, który prężnie się rozwija ( m.in. drogi, transport lotniczy, sektor bankowy).
Jednak to niewielki udział w całej gospodarce. Kiedy w 2014r. Rosja zajęła Krym oraz
wschodnią część Ukrainy, wiele krajów zakazało sprzedaży swoich produktów do Rosji, co
spowodowało obniżenie poziomu życia wielu Rosjan.

Notatka do zeszytu:

Rosja jest największym pod względem powierzchni państwem świata. Rozciąga się w
Europie i Azji. Około 3/4 obszaru Rosji zajmują niziny. Na przeważającym obszarze panuje
klimat umiarkowany, tylko północne krańce leżą w zasięgu klimatu okołobiegunowego.
Gospodarka Rosji opiera się na wydobyciu i eksporcie surowców mineralnych. W 2014 roku
Rosja, z powodu konfliktu z Ukrainą, została ukarana sankcjami gospodarczymi.
Mapa fizyczna Rosji

Poniżej mapa surowców mineralnych Rosji:

Poniżej mapa rolnictwa w Rosji

Na tej mapie widać jak niewiele obszarów nadaje się pod uprawę czy hodowlę bydła.

Nie zadaję pracy domowej

