
Zagadnienie: Ludność i urbanizacja                    Materiały do samodzielnej nauki kl. VIII 

 

1. Przedstawiciele ludności: 
� Ludność biała 
� Ludność czarnoskóra 
� Azjaci 
� Metysi- potomkowie Indian i białych 
� Mulaci- potomkowie czarnoskórych i białych 
� Zambosi- potomkowie czarnoskórych i Indian 

Ludność ta jest nierównomiernie rozmieszczona. W Ameryce Północnej 80% stanowią biali, 
zaś w Ameryce Południowej zdecydowana większość to Indianie i Metysi. 

2. Skąd taka ludność? Przyczyna są fale migracji: 
� Rasa żółta przed naszą erą przybyła z terenu Azji przez Cieśninę Beringa 
� Ludność biała od czasów wypraw Krzysztofa Kolumba i jego następców 

XVI-XVII wiek 
� Czarnoskórzy niewolnicy sprowadzeni przez Europejczyków w XVIII-XIX 

wieku 
� Współcześni imigranci z całego świata – czas od II wojny światowej 

3. Główne języki: 
� angielski 
� hiszpański 
� francuski 
� portugalski 

 
4. Urbanizacja Ameryki: (rozwój miast, % ludności zamieszkujących w miastach ): 

 
Amerykę Północną zamieszkuje blisko 530 mln ludzi. 
Amerykę Południową prawie 390 mln. Największe skupiska ludzi znajdują się na           

wybrzeżach Atlantyku i w Krainie Wielkich Jezior. Najsłabiej zaludnione tereny          
to Grenlandia, północna część kanady, Patagonia w Argentynie, Nizina Amazonki. 

 
Oba kontynenty są silnie zurbanizowane, gdyż ok. 90% ludzi mieszka          

w miastach. Większość z nich skupia się w zespołach miejskich tzw.           
AGLOMERACJACH. 

Z kolei silnie zurbanizowane zespoły aglomeracji to MEGALOPOLIS: 
 
Bos-Wash  od Bostonu po Waszyngton ok. 50 mln mieszkańców 
Poodniowokalifornijskie od Los Angeles po San Francisco 20 mln 
Chi-Pitts od Chicago po Detroit i Pittsburgh nad jeziorami 60 mln 
Megalopolis brazylijskie od Rio de Janeiro do Sao Paulo 30 mln 



 
5. Na podstawie tekstu w podręczniku strona 129 wyjaśnij co znaczą pojęcia; 

Slumsy- ……………………………………………………. 
Fawele- ……………………………………………………. 
Barriadas- …………………………………………………. 
 
Zadanie 

a) Korzystając z atlasu lub mapy politycznej w Internecie, określ współrzędne          
geograficzne podanych miast: 

Ottawa………………… 
Los Angeles………………….. 
Brasilia ………………………. 
Santiago …………………….. 

b) Korzystając z atlasu lub mapy politycznej w Internecie określ współrzędne          
geograficzne podanych miast  

Nowy Jork  długość ……….. szerokość  ………………….. 

Buenos Aires  długość  …………….. szerokość …………… 

Toronto   długość  …………….. szerokość …………… 

Lima długość  …………….. szerokość ……………  

 

W utrwalaniu materiału skorzystaj ze stron: 

https://online.seterra.com/pl/l/nam 

https://online.seterra.com/pl/l/sam 
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