
Warunki rozwoju rolnictwa
w Polsce



Cele lekcji

• poznasz przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce

• wskażesz na mapie regiony o najkorzystniejszych glebach, okresie wegetacji,
warunkach klimatycznych

• wyjaśnisz przyczyny zróżnicowania warunków pozaprzyrodniczych w różnych
częściach Polski

• przedstawisz rolnictwo jako sektor gospodarki i ocenisz jego rolę w rozwoju
społeczno-gospodarczym kraju.



Czym zajmuje się rolnictwo?

• Nadrzędnym celem rolnictwa jest wytwarzanie żywności. 

• Produkcja rolna dzieli się na roślinną i zwierzęcą. 

• Uprawa roślin dostarcza m.in. ziarna zbóż, warzyw i owoców. 

• Dzięki hodowli zwierząt mamy przede wszystkim mięso, a ponadto 
mleko, jaja, tłuszcze, skóry i inne
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Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa

UKSZTAŁTOWANIE 
POWIERZCHNI

KLIMAT GLEBY



Ukształtowanie powierzchni
 Przewaga terenów 

nizinnych (równomierne 
naświetlenie stoków, 
brak erozji 
spowodowanej 
spływającymi wodami)

 Rzeźba równinna, falista 
lub pagórkowata 
(przeciwdziała 
intensywnemu spływowi 
wody, ułatwia wsiąkanie 
wody)



Klimat



Gleby
• Przeważają średnie i słabe

(głównie bielicowe, brunatne, płowe 
o małej żyzności – ok. 80%, gleba 
górska– 10%, bagienne ) Dlatego 
wymagają stosowania odpowiedniej 
ilości nawozów i prowadzenia 
dodatkowych prac rolnych.

• Żyzne gleby zajmują niewielką 
powierzchnię 

(czarnoziemy, czarne ziemie oraz                     
mady)



Najlepsze warunki 

naturalne rolnictwa mają 

następujące regiony:

•Żuławy Wiślane i Warmia.

•zachodnia część 

Pojezierza Pomorskiego.

•Kujawy.

•Nizina Śląska i Przedgórze 

Sudeckie.

•Wyżyna Lubelska.

•rejon między Rzeszowem 

i Przemyślem.

•rejon między Krakowem                   

a Nidą



Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa

WIELKOŚĆ I WŁASNOŚĆ 

GOSPODARSTW 

ROLNYCH

UDZIAŁ OSÓB 

PRACUJĄCYCH 

W ROLNICTWIE

POZIOM 

MECHANIZACJI 

I CHEMIZACJI

POLITYKA 

ROLNA PAŃSTWA



Wielkość gospodarstw









MOCNE STRONY
Co pozytywnego, wartościowego cechuje polskie rolnictwo?

SŁABE STRONY
Jakie są negatywne cechy polskiej gospodarki rolnej?

SZANSE
Jakie szanse rozwoju rolnictwa wiążą się z członkostwem w 

UE?

ZAGROŻENIA
Czego obawiali się mieszkańcy wsi w związku 

z przynależnością do UE? 
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