
Klasa 7  
Temat: Migracja a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich 
Temat: Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po 1989 roku na strukturę zatrudnienia.  
 
A propos tematu nr 1.  
Być może część z Państwa pamięta co kryło się pod hasłem: migracje. Dla przypomnienia: migracje 
to proces przemieszczania się ludności. Różne mogą być powody tego ruchu, najczęściej będą to 
motywy ekonomiczne.  
Migracje możemy podzielić na zewnętrzne (poza granice kraju) i wewnętrzne – wśród których 
dominuje kierunek wieś – miasto.  
Tak proszę Państwa – Polska wieś się wyludnia (wyjątek stanowią wsie położone blisko dużych 
ośrodków miejskich, gdzie dochodzi do procesu suburbanizacji – zagadnienie omawiane na 
poprzedniej lekcji). Coraz więcej ludzi wyjeżdża ze wsi do miasta, najpierw na studia i później 
zakosztowawszy „miejskiego stylu życia” nie wraca do swoich rodziców, do rodzinnego domu, ale 
zostaje w mieście. Jaki to ma wpływ na strukturę demograficzna polskiej wsi? 
Po pierwsze, prowadzi to do starzenia się wsi. Zostają osoby w wieku poprodukcyjnym coraz mniej 
jest dzieci, zamykane są szkoły, często otwarta jest jedna szkoła na kilka wsi. W podręczniku na 
stronie 183 macie Państwo informację, że już dziś są wsie w naszym kraju, gdzie ponad 40 % ludzi 
to właśnie osoby w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60, mężczyźni powyżej 65 lat) 
Po drugie. Kojarzycie co to takiego: wskaźnik feminizacji – mówiliśmy o tym jeszcze na naszych 
szkolnych lekcjach. To liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn. Średnio w Polsce wynosi on 
ok. 106. Czyli na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Proszę Państwa na terenach wiejskich ten 
współczynnik na skutek migracji kobiet do miast spada do 95 kobiet na 100 mężczyzn. Nie bez 
powodu mamy program „Rolnik szuka żony” - na wsi zwyczajnie brakuje kobiet.  
 
Dla uzupełnienia mojego tekstu, proszę o lekturę stron 181 – 183 z podręcznika oraz wysłuchanie 
kilku minut z poniższego linka: 
https://www.youtube.com/watch?v=oi0mc20ENUM 
 
 
A propos tematu nr 2.  
 
Wszyscy zapewne pamiętamy rok 1945. Kończy się II wojna światowa i kilkuletnia okupacja Polski 
przez nazistowskie Niemcy. Czy aby na pewno Polska odzyskuje niepodległość..? Pewnie część z 
Państwa kojarzy, że nie... Przez kolejne kilkadziesiąt lat nasz kraj staje się jednym z tzw. państw 
satelickich ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) – dziś Rosji. Rok w którym w 
Polsce dochodzi do pierwszych częściowo wolnych wyborów to rok 1989. Poza zmianami 
ustrojowymi naszego państwa dochodzi również do zmian w gospodarce. Kończy się okres tzw. 
gospodarki centralnie sterowanej i zaczyna się czas gospodarki wolnorynkowej (na szczęście!) :).  
 
Dla poszerzenia wiedzy z niniejszego ciekawego tematu, trochę z geografii, trochę z historii 
zapraszam do lektury stron 184 – 186 z podręcznika oraz na projekcję filmu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qFMP42dAi2E 
 
 
Zadanie domowe: (proszę o przesłanie rozwiązań w wordzie lub zdjęć, jeśli ktoś wykona pracę w 
zeszycie do dnia 28 maja na adres: sp35geografia@onet.pl) Dziękuję.  
 
Zadanie 1. Ułóż w kolejności następujące wydarzenia, aby każde kolejne wynikało z poprzedniego: 
 
a) we wsi pozostały przede wszystkim osoby starsze, utrzymujące się z emerytur, reny, zasiłków 



b) sklep spożywczy – przemysłowy został zamknięty ponieważ miał zbyt małe obroty i nie 
przynosił zysków 
c) zamknięto PGR (Państwowe Gospodarstwa Rolne – komunistyczne fabryki „rolne”) 
d) ludzie zaczęli wyjeżdżać do stolicy województwa 
e) drastycznie spadły dochody mieszkańców 
f) ludzie utracili miejsca pracy w rolnictwie 
 
 
Zadanie 2. Połącz poniższe początki i końcówki zdań, aby tworzyły logiczną całość (np. 4 – d): 
 
1) ludzie wyjeżdżają ze wsi 
2) wiele wsi się wyludniają 
3) wsie częściej opuszczają kobiety 
 
a) co oznacza, ze spada ich liczba ludności 
b) dlatego w strukturze płci zaznacza się przewaga mężczyzn 
c) głównie z powodów ekonomicznych 
 
Zadanie 3. Na podstawie wykresów ze strony 186 w podręczniku omów zmiany jakie zaszły w 
strukturze zatrudnienia w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej w latach 1988 i 2015.  
 
 
 


