
Lekcja z dnia 24 czerwca 

 

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji 

 Na podstawie tekstu w podręczniku str. 160-165 odpowiedz ustnie na pytania według podanych 

zagadnień ( zdjęcia tekstu z podręcznika wstawię Wam na grupę) 

 

1. POŁOŻENIE ROSJI 

− wymień kraje sąsiadujące z Rosją 
− uzupełnij zdania:  

Rosja leży na półkuli ............................. i ................................... . 
Stolica Rosji -  ......................... leży w europejskiej / azjatyckiej części Rosji. 
Powierzchnia Rosji jest .......... razy większa od powierzchni Polski.  
W Europie leży ...................... powierzchni tego kraju.  

  

 

 



2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ROSJI 

 

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI 

− główne krainy geograficzne Rosji to Nizina .................................................... ,  
Nizina .................................................. , Wyżyna .................................................... ,  
góry ......................... (na granicy Europy i Azji ) , .............................. , ........................................ , 
...................................... . 

− niziny stanowią ........................... obszaru Rosji 

KLIMAT  I ROŚLINNOŚĆ 

− wymień strefy klimatyczne i typy klimatu Rosji 

− wymień strefy krajobrazowe występujące w Rosji 

RZEKI I JEZIORA 

− wskaż na mapie najdłuższe rzeki: Wołgę, Ob z Irtyszem, Jenisej, Angarę, Lenę 

− wskaż na mapie jezioro Bajkał – najgłębsze jezioro świata oraz jeziora Ładoga i Onega 

 

 

 



3. GOSPODARKA ROSJI  

 

PRZEMYSŁ  

− wymień główne surowce mineralne wydobywane w Rosji  

− wskaż na mapie największe  okręgi przemysłowe  

− wymień problemy, z jakimi boryka się przemysł Rosji 

ROLNICTWO 

− podaj czynniki niesprzyjające rozwojowi rosyjskiego rolnictwa 

− wskaż obszary o najlepszych warunkach dla rozwoju olnictwa 

− wymień główne uprawy w Rosji oraz zwierzęta hodowlane 

− wskaż najważniejszy problem rosyjskiego rolnictwa  



USŁUGI 

− na podstawie diagramu kołowego str. 164 określ, jaki procent ludności pracuje w sektorze usług 

− wymień działy usług, które dynamicznie rozwijają się w Rosji 

 

4. WPŁYW KONFLIKTÓW NA UKRAINIE NA ROSJĘ 

− wymień sankcje gospodarcze nałożone na Rosję w związku z konfliktem na Ukrainie 

− wymień skutki tych sankcji dla gospodarki Rosji 

 

 Wykonaj zadania  z zeszytu ćwiczeń str. 97 – 100 

A ponieważ to już ostatnia lekcja geografii w tym roku szkolnym, bardzo Wam dziękuję za całoroczną 

współpracę i życzę wspaniałych wakacji – odpoczynku od szkolnych obowiązków i ciekawych podróży! 

        Serdecznie pozdrawiam 

             Ewa Zakrzewska 


