
Temat: Funkcje rolnictwa i czynniki jego rozwoju. 

1. Sektory polskiej gospodarki. 

Całą działalność gospodarczą prowadzoną w danym państwie oraz jego 
wszelkie zasoby określa się mianem gospodarki narodowej. Dzieli się ją na 

3 sektory: 

Sektor I: rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 

Sektor II: przemysł i budownictwo 
Sektor III: usługi, np. transport, łączność, administracja, nauka, edukacja, 

ochrona zdrowia, handel, turystyka, kultura, finanse, bankowość, 

ubezpieczenia. 

W IV kwartale 2019 roku w usługach zajęcie znajdowało 58,6% 

pracujących ogółem, w przemyśle – 32,2%, a w rolnictwie 9,2%. 

Produkt krajowy brutto (PKB) to suma wartości wszystkich dóbr i usług 
wytworzonych w kraju (np. w roku). Ta suma podzielona przez liczbę 

mieszkańców kraju określa wartość PKB przypadającą na 1 mieszkańca. 

Najczęściej wartość PKB podaje się w dolarach amerykańskich (USD).  

 
2. Funkcje rolnictwa: 

a) gospodarcze, np. produkcja żywności czy surowców dla przemysłu 

spożywczego 
b) społeczne, np. tworzenie miejsc pracy 

c) przestrzenne, np. przekształcanie krajobrazu naturalnego. 

 
3. Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa: 

a) klimat,     b) ukształtowanie powierzchni,     c) długość okresu wegetacji, 

d) żyzność  gleb,     e) warunki wodne. 

4. Poza przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa: 
a) struktura własności,  b) wielkość gospodarstw, 

c) poziom mechanizacji i chemizacji   d) poziom wykształcenia rolników, 

e) polityka rolna państwa. 
Zadanie 

Opracuj w zeszycie – ,,Przedstaw w jaki sposób poszczególne powyższe 

czynniki przyrodnicze i poza przyrodnicze wpływają na polskie rolnictwo.’’  

( opisz krótko każdy z nich oddzielnie).  
 

Komentarz do nowej lekcji: Moi drodzy obok macie notatkę lekcyjną do 

nowego tematu lekcji i polecenie do wykonania w zeszycie. Notatkę 

wydrukujcie i wklejcie do zeszytu. Opracowanie tego tematu znajduje się :  
a) Podręcznik s.134- 146 ( zwróćcie również uwagę na rycinę z PKB na 

s.136) 

b) Materiały dodatkowe, które mogą pomóc w opracowaniu poleceń i 

rozszerzyć Waszą wiedzę z tego tematu: 
 

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-rozwoju-rolnictwa-

polski/DPi0GMflE 
 

Wykonajcie z powyższego linku również ćwiczenia interaktywne na 

dole strony, by samemu się doskonalić. 
 

Jako rozszerzenie z tego tematu również filmik o rolnictwie 

ekologicznym i wynikające z niego ćwiczenia interaktywne, które 

zachęcam, żeby wykonywać. Klikamy napis ćwiczenia interaktywne 
na dole strony pod filmem i możemy się sprawdzić- na ile 

wzbogaciła się nasza wiedza z tego zagadnienia.  

 
https://epodreczniki.pl/a/film/DYme56gcX 

 

 
 

Wasze opracowania w zeszycie ocenię po powrocie do szkoły. 

Pracujcie jednak systematycznie, gdyż będą kolejne nowe lekcje i 

zadania- planujcie sobie pracę, by uniknąć robienia zadań w ostatniej 
chwili. 

https://epodreczniki.pl/a/czynniki-rozwoju-rolnictwa-polski/DPi0GMflE
https://epodreczniki.pl/a/czynniki-rozwoju-rolnictwa-polski/DPi0GMflE
https://epodreczniki.pl/a/film/DYme56gcX


 

 

 


