
Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.  
Klasa VIII (23.04.2020) 

 
Co będę potrafił po lekcji: 
 scharakteryzuję cechy położenia geograficznego Kanady na podstawie mapy ogólnogeograficznej, 
 przedstawię wpływ klimatu na cechy krajobrazu Kanady, 
 przedstawię cechy ukształtowania powierzchni na podstawie mapy ogólnogeograficznej, 
 wykażę zależność między ukształtowaniem powierzchni a klimatem Kanady, 
 przedstawię zasięg lasów i opiszę czynniki wpływające na przebieg ich północnej granicy, 
 przedstawię zasięg upraw i hodowli na podstawie mapy tematycznej, 
 omówię strukturę użytkowania ziemi na podstawie wykresu, 
 wymienię cechy gospodarstw wielkoobszarowych, 
 przedstawię miejsce Kanady w światowej produkcji wybranych płodów rolnych na podstawie wykresu, 
 omówię cechy charakterystyczne gospodarki kraju z uwzględnieniem surowców mineralnych, rozwoju przemysłu                      

i handlu. 
 
Ćwiczenie 1. Obejrzyj film na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=w5jgBDCo1FQ 
 
Ćwiczenie 2.  Na podstawie informacji w podręczniku uzupełnij zdania: 
 
Kanada leży w ……………………………….części Ameryki ………………………………………. . Powierzchnia 
Kanady wynosi ……………………………….., co daje jej ……………. miejsce na świecie. Stolicą Kanady jest 
………………………………… . 
 
Ćwiczenie 3. Na podstawie treści z podręcznika, własnej wiedzy lub innych źródeł (np. epodreczniki.pl) uzupełnij 
tabele:   
 

klimat występowanie szata roślinna 

polarny i subpolarny   

  lasy iglaste - tajga 

 południe Kanady  

Na zróżnicowanie klimatyczne Kanady mają wpływ: 

1.   położenie geograficzne,  

2.    

3.    

4.  

. 

prąd morski występowanie oddziaływanie na klimat Kandy 

Prądy ciepłe 
Prąd Północnopacyficzny,  
Prąd Alaski 

  

Prądy zimne 
Prąd Labradorski,  
Prąd Wschodniogrenlandzki 

  

 

 



Ćwiczenie 4. Na podstawie mapy w podręczniku uzupełnij tabelę: 
STRUKTURA UŻYTKOWANIA ZIEMI 

struktura % ogólnej 
powierzchni 

występowanie opis 

grunty orne   Żyzne gleby, umiarkowany ciepły 
klimat, uprawa: pszenica, 
jęczmień, owies, ziemniaki, buraki 
cukrowe 

lasy    

łąki i pastwiska  południowo- środkowa 
część Kanady - prerie 

 

nieużytki 53   

 
Ćwiczenie 5. Na podstawie podręcznika wymień cechy gospodarstw wielkoobszarowych w Kanadzie. 

1.     
2.  

 
Ćwiczenie 6. Na podstawie podręcznika wymień surowce wydobywane w Kanadzie: 

 
 
 
 

 
Ćwiczenie 7. Uzupełnij zdanie: 
 
Największy udział w tworzeniu PKB Kanady mają …………………………………………… i ………………………… 
 
Dziękuję za wypełnienie karty pracy.  
Pozdrawiam  
 


