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Rozmieszczenie ludności na świecie - klucz 

1. – 

2. Sprawdź, jak zmieniała się liczba ludności w krajach europejskich, a jak 

w krajach afrykańskich.  

Odpowiedź: W krajach afrykańskich liczba ludności zmieniała się bardzo 

gwałtownie, natomiast w krajach europejskich liczba ludności utrzymywała się  

na podobnym poziomie, choć w przypadku niektórych krajów jak np. Bułgarii 

możemy obserwować zjawisko spadku liczby ludności.  

3. - 

4. Ustal, gdzie współczynnik przyrostu naturalnego ma największą, a gdzie 

najmniejszą wartość. Jak powiązane to jest z sytuacją gospodarczą i społeczną 

tych krajów? 

Odpowiedź: Największy współczynnik przyrostu naturalnego mają kraje takie jak: 

Uganda, Oman, Bahrajn, Nauru. 

Najmniejszy współczynnik przyrostu naturalnego: Ukraina, Litwa, Bułgaria, 

Chorwacja. 

Obserwacje sugerują, że wielkość przyrostu naturalnego zależy od stopnia rozwoju 

gospodarczego – im wyższy poziom rozwoju państwa, tym niższy przyrost naturalny. 

Zależność taka występuje praktycznie na całym świecie i jest uznana za 

powszechną prawidłowość 

5. – 

6. Na podstawie animacji stwierdź, jaki jest najludniejszy kraj świata? 

Odpowiedź: Chiny 

7. Następnie włącz warstwę Gęstość zaludnienia. W zakładce legendy sprawdź 

jak oznakowane są poszczególne klasy. Jakie kraje mają największą gęstość 

zaludnienia? Czy ma to związek z gospodarką danego kraju? Jeśli tak, to jaki? 

Odpowiedź: Monako, Singapur, Bangladesz. W przypadku pierwszych dwóch 

krajów wysoka gęstość zaludnienia wiąże się z wysoko rozwiniętą gospodarką, na 

którą wpływ ma przyjazna polityka gospodarcza (szczególnie w Monako – brak 

podatków) oraz niewielką powierzchnią (państwa-miasta). W przypadku 

Bangladeszu wysoka gęstość zaludnienia wynika z bardzo korzystnych warunków 

klimatyczno-glebowych dzięki którym rozwinęło się rolnictwo oraz ukształtowania 

terenu sprzyjającemu osadnictwu. 

8. Z górnego paska wybierz ikonę Slajdy. Na dole pojawią się zapisane zakładki 

prezentujące miejsce o najmniejszej gęstości zaludnienia. Co to za obszar? 

Kliknij na warstwę, aby odczytać wartość gęstości zaludnienia.  

Odpowiedź: Najmniejsza gęstość zaludnienia: Grenlandia 

9. Przełącz się do drugiego slajdu, na którym pokazana jest Polska i odczytaj 
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wartość gęstości zaludnienia. Porównaj ją z terytorium z poprzedniego 

zadania oraz z państwami z ciekawostek. Jak myślisz z czego wynikają różnice 

w gęstości zaludnienia w tych państwach (terytoriach)? 

Odpowiedź: Gęstość zaludnienia dla Polski 2017: 124,03 os/km2. Różnica w 

gęstości zaludnienia wynika głównie z różnic w klimacie. 


