
Dzień dobry, witam Uczniów klasy VI. 
 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy VI – 24 i 25 czerwca 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 160 - 165. 

Temat: Rosja – zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze   

Cel lekcji: Poznanie warunków środowiska przyrodniczego i gospodarki Rosji    

Federacja Rosyjska w obecnych granicach istnieje od 1991 r. Kraj ten jest pozostałością po Związku 

Radzieckim (ZSRR), który funkcjonował od Rewolucji Październikowej z 1917 r., początkowo pod nazwą 

Rosja Radziecka; przed Rewolucją była Rosja Carska. Związek Radziecki był państwem komunistycznym, 

w skład którego formalnie wchodziło 15 republik. Nieformalnie zaś pod silnymi wpływami ZSRR od końca 

II wojny światowej pozostawały też państwa Europy Środkowej – Polska, Czechosłowacja, Węgry, 

Rumunia, Bułgaria, a także NRD; w mniejszym stopniu uzależnione były Jugosławia i Albania.  
 

1. Obszar i położenie Rosji:  

Federacja Rosyjska leży na dwóch kontynentach – w Europie i Azji. Powierzchnia kraju wynosi ponad 

17 mln km
2
, czyli więcej niż cała Europa (10,5 mln km

2
). Na Europę przypada „tylko” 4,3 mln km

2
 obszaru 

Federacji Rosyjskiej, który zajmuje prawie całą Europę Wschodnią. Azjatycka część Rosji obejmuje 

głównie tereny położone na wschód od gór Ural, które nazywane są Syberią. Ponadto do Azji zalicza się 

obszar między Morzem Czarnym a Kaspijskim, zwany Przedkaukaziem. Federacja Rosyjska leży w całości 

na półkuli północnej i w zdecydowanej większości na półkuli wschodniej; na półkuli zachodniej znajduje się 

tylko Płw. Czukocki i część Wyspy Wrangla. Wybrzeża kraju oblewają wody 3 oceanów – Arktycznego na 

północy, Spokojnego na wschodzie i Atlantyckiego na zachodzie (Morze Bałtyckie). 

 powierzchnia – 17,1 mln km
2
; 

 na 2 kontynentach – Europa (4,3 mln km
2
) Azja (12,8 mln km

2
); 

 półkula północna i wschodnia (w zdecydowanej większości - na zachodniej znajduje się 

tylko Płw. Czukocki i część Wyspy Wrangla); 

 kraj oblewają wody 3 oceanów – Arktycznego na północy, Spokojnego na wschodzie 

i Atlantyckiego na zachodzie (Morze Bałtyckie); 

 Federacja Rosyjska graniczy z 14 krajami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciekawostka 

Terytorium Federacji Rosyjskiej znajduje się w obrębie aż 9 stref czasowych, co oznacza 

9 godzin różnicy czasu strefowego między wschodnimi a zachodnimi krańcami państwa. Różnica 

czasu słonecznego jest jeszcze większa i wynosi 11 godzin 40 minut. 

2. Środowisko przyrodnicze: 

 linia brzegowa urozmaicona 37 tys. km długości 

 przewaga nizin – ¾ obszaru (największe Wschodnioeuropejska i Zachodniosyberyjska) 

 Wyżyna Środkowosyberyjska 

 Góry: Kaukaz (szczyt Elbrus 5633 m n.p.m.), Ałtaj, Sajany 

 klimat – 2 strefy – okołobiegunowa i umiarkowana 

 formacje roślinne – tajga, tundra, lasy liściaste i mieszane, stepy 

 gleby – dominują bielicowe, najżyźniejsze czarnoziemy 

 rzeki - Lena (4400 km), Ob (4338 km), Jenisej (4102 km), Wołga (3531 km)… 

 jeziora – Bajkał (najgłębsze jezioro na Ziemi 1620 m); Ładoga, Onega … 

 

3. Ludność Federacji Rosyjskiej  - 144,5 mln (2018 r.) 

Gęstość zaludnienia – 8 osób/km
2
 (28 osób/km

2
 – w części europejskiej; 2 osoby/km

2
 w części 

azjatyckiej) 

Urbanizacja - ¾ rosyjskiej ludności mieszka w miastach 

Około 80% ludności Federacji stanowią Rosjanie. Pozostałe 20% to prawdziwa mieszanka 

narodowościowa przeróżnych nacji i grup etnicznych. Zaliczają się do nich osoby pochodzące z dawnych 

republik ZSRR, a także Tatarzy, Baszkirzy, Czeczeńcy, Czuwasze, Czukcze, Ingusze, Jakuci, Mongołowie, 

Udmurci, Żydzi i wielu innych. Jest też grupa około 75 tys. Polaków, którzy mieszkają głównie w części 

europejskiej.  

 

4. Gospodarka: 

Gospodarka Federacji Rosyjskiej zalicza się do światowej czołówki, choć nie do tej ścisłej, do której 

należą Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia i Niemcy. Wartość rosyjskiego Produktu Krajowego Brutto jest 

na przykład 10-krotnie mniejsza od wartości PKB dla USA i 2-krotnie mniejsza od wartości dla Niemiec. 

Natomiast w porównaniu z Polską rosyjski PKB jest 3-krotnie większy. Podstawą rosyjskiej gospodarki jest 

wydobycie i eksport surowców mineralnych. 

 

Przemysł – głównie wydobywczy 

 surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgle, uran)  

 rudy metali (m.in. żelaza, miedzi, niklu, chromu) 

 metale i kamienie szlachetne (złoto, srebro, platyna, diamenty) 

 surowce chemiczne (fosforyty, sole potasowe, baryt) 

Przemysł przetwórczy Federacji Rosyjskiej nie zalicza się do najbardziej nowoczesnych. Za czasów 

ZSRR na bogatej bazie surowcowej rozwinęły się głównie jego „ciężkie” branże – hutnictwo, energetyka 

cieplna, przemysł elektromaszynowy czy chemiczny. Obecnie najlepiej funkcjonuje przemysł zbrojeniowy, 

którego produkty są ważnym towarem eksportowym Rosji. Na dużą skalę rozwinął się też przemysł 

spożywczy. 



Rolnictwo 

Rosyjskie rolnictwo również nie zalicza się do nowoczesnych. By uzyskać duże zbiory, 

wykorzystuje się wielkie areały użytków rolnych. Wydajność, czyli plony z 1 ha, są znacznie niższe niż na 

przykład w Polsce czy na Białorusi. W Rosji nadal istnieją wielkie gospodarstwa rolne zwane kołchozami 

i sowchozami, w których organizacja pracy, agrotechnika i kultura rolna stoją na niskim poziomie. 

Rolnictwo w 2014 r. stanowiło 4,2% PKB Rosji. Główne wyroby rolnicze: ziarno słonecznika, jęczmień, 

owies, gryka, porzeczka, malina, agrest – 1. miejsce na świecie; żyto, marchew – 2. miejsce; suszony groch, 

pszenica, ziemniaki, dynia, kapusta, rzepa, ogórek, len i konopie – 3. miejsce; burak cukrowy, pszenżyto – 

4. miejsce; cebula – 8. miejsce; pomidory, jabłka – 9. miejsce; soja – 10. miejsce. Rozwinięta hodowla 

drobiu – 4. miejsce na świecie, trzody – 7. miejsce, koni – 10. miejsce i bydła – 13. miejsce. Połów i 

hodowla ryb – 8. miejsce na świecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi  

Spośród usług w rosyjskiej gospodarce największe znaczenie ma transport. Jego rozwój był 

wymuszony przez wielką powierzchnię kraju i duże odległości między miastami. Stosunkowo dobrze 

funkcjonuje transport lotniczy i kolejowy. Utworzono dalekie połączenia między wschodem i zachodem 

kraju, w tym aż dwa kolejowe – Magistralę Bajkalsko-Amurską (BAM) i Kolej Transsyberyjską. Podróże 

koleją kosztują mniej niż samolotem, ale zabierają znacznie więcej czasu, np. przejazd pociągiem z Moskwy 

do Władywostoku trwa ponad 6 dni, a lot samolotem to kwestia około 8 godzin. W Rosji nieźle rozwinął się 

transport wodny – zarówno morski, jak i śródlądowy. Dostęp do 3 oceanów jest wykorzystywany m.in. 

przez duże porty w St. Petersburgu, Murmańsku i Władywostoku. Żegluga śródlądowa odbywa się głównie 

po wielkich rzekach europejskich i azjatyckich. W części europejskiej powstała dosyć gęsta sieć kanałów, 

które łączą m.in. Wołgę z innymi rzekami – dzięki tym kanałom Moskwa zyskała miano portu 5 mórz. 
 

To wszystko na dzisiaj, to ostatnia porcja materiału ode mnie dla Was w tym roku.  

Życzę Wam słonecznych wakacji, odpoczynku, zdrowia i spełnienia marzeń. 

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

 


