
Temat: Uprawy roślin i chów zwierząt w Polsce. 

Użytki rolne stanowią ok. 60% gruntów w Polsce- składają się na nie m.in. 

grunty orne, sady, łąki i pastwiska. 

Główne rośliny uprawne w Polsce: 

Zboża: Pszenica ( wykorzystywana m.in. na mąkę, płatki, kaszę; występuje 

np. województwa: dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie). Pszenżyto ( 

wykorzystywane m.in. jako pasza; występuje, np.  w tych województwach co 
pszenica). Żyto ( wykorzystywane m.in. mąka, pasza; występuje np. 

województwa: mazowieckie, łódzkie, zachodniopomorskie). Jęczmień 

(wykorzystywane m.in. jako kasza, pasze, produkcja piwa; występuje 
północno- zachodnia i zachodnia Polska). Owies (wykorzystywane m.in. 

płatki, pasza, leki; występuje głównie we wschodniej Polsce i na terenach 

podgórskich) 
Ziemniaki - wykorzystywane m.in. jako bezpośrednio do spożycia, skrobia, 

chipsy, pasza; występują m.in. centralna, wschodnia i południowa Polska. 

Rośliny przemysłowe: Buraki cukrowe (wykorzystywane m.in. do produkcji 

cukru, pasza; występują, np. Żuławy Wiślane, Wyżyna Lubelska). Rzepak       

( wykorzystywany m.in. jako olej, biopaliwo, pasza; występuje, np. północna i 

zachodnia Polska). Chmiel     ( wykorzystywany, np. produkcja piwa, 

kosmetyków, leków; występuje, np. Wielkopolska, Wyżyna Lubelska, Dolny 
Śląsk). Tytoń ( wykorzystywany do produkcji papierosów, jako nawóz; 

występuje, np. południowa i południowo- wschodnia Polska). 

Owoce i warzywa-  z owoców głównie, np. jabłka, porzeczki, śliwki, 
truskawki, maliny, wiśnie ( główne obszary upraw- okolice miast; największe 

sady głównie na Mazowszu i koło Sandomierza); warzywa, np. marchew, 

cebula, ogórki, pomidory, kapusta, buraki ćwikłowe          ( uprawy często w 

okolicach miast) 
Zbiory- ilość zebranych płodów rolnych wyrażana najczęściej w tonach. 

Plony- ilość płodów rolnych uzyskana z jednostki powierzchni, np. hektara. 

W polskich gospodarstwach hoduje się głównie trzodę chlewną ( np. woj. 
wielkopolskie, kujawsko- pomorskie), bydło w kierunku mleka i mięsa       

(np. woj. podlaskie, mazowieckie, wielkopolskie), drób ( głównie w pobliżu 

dużych miast); mniejsze znaczenie ma hodowla koni i owiec. 

Zadanie 
Wykonaj ćwiczenia zadane na platformie wsipnet. 

Komentarz do nowej lekcji: Obok znajduje się notatka lekcyjna, którą 

należy wkleić do zeszytu lub przepisać. Pamiętajcie o terminowym 

wykonaniu ćwiczeń zadanych na wsipnet.pl- nadal część z Was nie zapisała 
się do klasy na wsipnet- proszę to natychmiast zrobić, bo nie chcę być 

zmuszona postawić Wam ocenę niedostateczną. Wasza aktywność na 

wsipnet będzie oceniana- pamiętajcie, ze ćwiczenia można poprawiać i nie 

wysyła się ich. Obowiązuje was przeczytanie z uwagą tekstu z podręcznika 
s. 147- 151 – zwróćcie uwagę na infografiki i mapki oraz z uwagą 

przeczytajcie informacje w cyklu ,,Warto wiedzieć” na s.151. Powodzenia 



 


