
Temat: Ludność i urbanizacja Ameryki.  

      

Polecenia:   Obejrzyj filmy ukryte pod linkami, aby wykonać w zeszycie podane w karcie pracy 

zadania. Przygotowując się do testu o Amerykach odeślij do mnie max. 10 pytań, które mogłyby się w 

nim znaleźć.   

 

KARTA PRACY 

1. Schemat przedstawia odmiany ludności w Ameryce 

 

     A    B 

 

 

 

 

   

                                                  C 

Podaj nazwy przedstawicieli odmian mieszanych, które zostały oznaczone literami A-C 

2. Jak zajrzysz w link dowiesz się czym były wielkie fale migracji w Ameryce     

https://docwiczenia.pl/kod/N8GRLB      

 

A) Za pomocą różnych źródeł informacji wyjaśnij pojęcia:  

 - migracja, struktura etniczna ludności, struktura narodowościowa ludności  

B) Wypisz poszczególne fale migracji przedstawione w filmie (link wyżej) i podaj: 

    - ile ich było?  

     - kiedy się odbywały? 

    -  na co miały wpływ? 

3. Skorzystaj z atlasu geograficznego lub innego źródła informacji, aby podać:  

A) Trzy państwa Ameryki Południowej, w których ludność odmiany białej stanowi  

      zdecydowaną większość mieszkańców;  

B) Państwo Ameryki Południowej, w którym Metysi stanowią 95% mieszkańców kraju.  

C) Państwo  Ameryki Południowej, w którym największy odsetek społeczeństwa stanowią  

     Indianie.  

D) Wyjaśnij, dlaczego w strukturze etnicznej Peru i Chile udział ludności rasy czarnej jest bliski  

      zeru.  

E) Podaj z jakimi problemami boryka się obecnie rdzenna ludność Ameryki.  

 

4. Wyjaśnij, dlaczego w Ameryce Północnej strukturę narodowościową mieszkańców określa się 

jako europejską i afroamerykańską? 

odmiana 

żółta 
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czarna 
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biała 

https://docwiczenia.pl/kod/N8GRLB


5. Otwierając ten link dowiesz się 10 ciekawostek o Grenlandii 

https://www.youtube.com/watch?v=jaZqozsVUnA&feature=youtu.be  

A) Wypisz charakterystyczne cechy Grenlandii (ukształtowanie powierzchni, klimat, 

roślinność, działalność człowieka)   

B) Podaj, jak  nazywają się rdzenni mieszkańcy Grenlandii 

C) Wyjaśnij polityczną i geograficzną przynależność Grenlandii.   

 

6. Na koniec obejrzyj prezentację na temat urbanizacji w Ameryce i wykonaj w zeszycie podane 

w niej polecenia. 

https://drive.google.com/file/d/1aCO6FWvXLECcl9hoK1JDQx7KmK2RbA35/view?usp=sharing 

7. Zadanie do odesłania.  Przygotuj się do podsumowania wiadomości i umiejętności o 

Ameryce. Za tydzień przeprowadzę test powtórzeniowy. Możesz zaproponować do niego 

max 10 pytań, które do mnie odeślesz. Jeżeli za tydzień wrócimy do szkoły licz się ze 

sprawdzianem    

 

 

 

Ci którzy nie lubią szukać mogą odsłuchać lekcji geografii  nagranych dla Waszych kolegów przez Pana 

od geografii (Ostrzegam! Filmy są długie) . Linki do filmów 

https://www.youtube.com/watch?v=NMAfOgQFFHE    Urbanizacja w Amerykach  

https://www.youtube.com/watch?v=ksfW9K2nFsQ  - Ludność  Ameryki 
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