
Dzień dobry! kl. IIa 
Temat: Gospodarka leśna na świecie. 

Wymagania programowe: 
Uczeń wymienia funkcje lasów, wskazuje kraje o największej lesistości, wymienia kraje  
o największym udziale w światowej produkcji drewna, przedstawia rozmieszczenie 
największych kompleksów leśnych na Ziemi, podaje przykłady racjonalnej i rabunkowej 
gospodarki leśnej, wskazuje przyczyny i skutki wycinania i niszczenia lasów 
równikowych, wyjaśnia termin: deforestacja 
Zapoznaj się z materiałami w e- podręczniku i podręczniku str. 153 
//epodreczniki.pl/a/rozmieszczenie-lasow-na-swiecie-rabunkowa 
 

Na Ziemi są dwie wielkie drzewiaste formacje roślinne – tajga i wilgotny las równikowy. Położona 
w średnich i wysokich szerokościach geograficznych tajga zajmuje ok. 19 mln km2 powierzchni, 
natomiast obszary wilgotnego lasu tropikalnego to ok. 14 mln km2 

Lesistość jest to procentowy udział lasów w ogólnej powierzchni danego obszaru. 
Aby obliczyć lesistość dzielimy powierzchnię lasów przez powierzchnię ogółem i 
mnożymy przez 100 
Zadanie 1.  
Na podstawie podręcznika i e- podręcznika wymień funkcje lasów z podziałem na funkcje 
przyrodnicze i gospodarcze. Zapisz do zeszytu. 
Zadanie 2. 
Podaj przykłady państw o największej i najmniejszej lesistości. Sprawdź w atlasie gdzie te 
państwa leżą. 
Wyjaśnij na przykładach przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia zasobów leśnych na  
świecie. 
Zadanie 3.  
Na podstawie wiedzy z podręczników oraz danych statystycznych poniżej ustal na czym 
polega racjonalna a na czym rabunkowa gospodarka leśna  
Zadanie 4.  
Wyjaśnij termin: deforestacja, wymień przyczyny i skutki wycinania lasów równikowych 
na przykładzie Amazonii 
 
 

Zróżnicowanie tempa wylesiania i zalesiania w wybranych krajach (tempo 2% rocznie oznacza 
podwojenie w ciągu 35 lat) 

Państwa o wysokim tempie wylesiania Państwa o wysokim tempie zalesiania 

Państwo 
tempo wylesiania 
(% rocznie) 

PKB/os. ($) Państwo 
tempo zalesiania 
(% rocznie) 

PKB/os. ($) 

Komory 9,3 1 300 Islandia 5 40 700 

Togo 5,1 1 100 Kuwejt 2,6 41 100 



Zróżnicowanie tempa wylesiania i zalesiania w wybranych krajach (tempo 2% rocznie oznacza 
podwojenie w ciągu 35 lat) 

Państwa o wysokim tempie wylesiania Państwa o wysokim tempie zalesiania 

Państwo 
tempo wylesiania 
(% rocznie) 

PKB/os. ($) Państwo 
tempo zalesiania 
(% rocznie) 

PKB/os. ($) 

Nigeria 3,7 2 800 Rwanda 2,4 1 500 

Mauretania 2,7 2 200 Urugwaj 2,1 16 600 

Uganda 2,6 1 500 Egipt 1,7 6 600 

Honduras 2,1 4 800 Chiny 1,6 9 800 

Ghana 2,1 3 500 Kostaryka 0,9 12 900 

Nikaragua 2 4 500 Filipiny 0,7 4 700 

Zimbabwe 1,9 600 Indie 0,5 4 000 

Ekwador 1,8 10 600 Francja 0,4 35 700 

Salwador 1,5 7 500 Belgia 0,2 37 800 

 
Zadania rozwiązujecie w zeszycie przedmiotowym. Zad. 1 i 4 będzie sprawdzone po 
powrocie do szkoły. Do sprawdzenia prześlijcie zad. 2 i 3:  termin do 30.04 
Pozdrawiam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


