Ludność i urbanizacja w Polsce – powtórzenie
1. Zaznaczenie województw na konturowej mapie Polski i wpisanie ich stolic.
2. Analiza wykresu Piramida płci i wieku ludności Polski – k. str.94:
- odczytanie ilości ludzi w danym wielu danej płci,
- zaznaczenie wyżów i niżów demograficznych,
- zaznaczenie granic wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego.
3. Ile wynosi liczba ludności Polski?
4. Zmiana liczby ludności Polski i Europy (tendencja zmian i jej dynamika) k. str.87.
5. Przyrost naturalny:
- co to jest i jak się go oblicza?
- ile wynosi współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce (wg danych w książce – k. str.91)?
- analiza wykresu z przebiegiem współczynnika przyrostu naturalnego, współczynnika
urodzeń i zgonów na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat (odczytanie danych, porównanie
zmian)? – wykres – książka str. 88.
6. Znajomość czynników wpływających na rozmieszczenie ludności z podziałem na przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze (społeczno-ekonomiczne i historyczne) – k. str.96.
7. Gęstość zaludnienia Polski – k. str.95/96:
- jak obliczamy gęstość zaludnienia i w jakiej jednostce podajemy jej wartość?
- ile wynosi gęstość zaludnienia Polski?
- jakie województwo jest najbardziej zagęszczone, a jakie najmniej?
8. Obliczanie współczynnika przyrostu rzeczywistego na podstawie różnych danych dotyczących
ludności danego obszaru – k. str.97.
9. Jaką dokładnie zmianę ludności oznacza zapis współczynnika przyrostu rzeczywistego lub
przyrostu naturalnego lub salda mi gracji w promilach (np. 1,5‰ lub -0,5‰)?
10. Migracje ludności:
- analiza wykresu wielkości migracji zagranicznych (zewnętrznych) - emigracje i imigracje
ludności Polski na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat (książka str. 99),
- co to jest saldo migracji?
11. Struktura narodowościowa i etniczna Polski – k. str.102/103:
- najliczniejsza mniejszość narodowa,
- najliczniejsza społeczność etniczna,
- najliczniejsza społeczność etniczna.
12. Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia:
- obecna struktura zatrudnienia ludności Polski (w 3 sektorach gospodarki narodowej: 1.
Rolnictwo, 2. Przemysł i budownictwo, 3. Usługi) – k. str.108
- stopa bezrobocia w Polsce na przestrzeni ostatnich lat – k. str.110.
13. Urbanizacja w Polsce:
- wskaźnik urbanizacji obszarów Polski – k. str.116,
- wielkości polskich miasta (jakich miast jest w Polsce najwięcej) – k. str.116,
- 5 największych miast Polski – k. str.117,
- rodzaje aglomeracji i ich przykłady w Polsce – k. str.118
- funkcje miast – k. str.13

