
5 Urbanizacja w Ameryce
Cele lekcji: Wyjaśnisz, jak ie  czynn ik i wpływ ają na rozm ieszczenie ludności w  Ameryce.
Poznasz słabo i gęsto za ludn ione obszary tego kontynentu. Dow iesz się, co to są, gdzie 
występują oraz w  jaki sposób powstają siln ie zurban izow ane obszary nazywane 
m egalopolis. Poznasz prob lem y m ieszkańców  slamsów.

Na dobry początek
Podziel wymienione regiony na słabo i gęsto zaludnione. Wpisz we właściwych miejscach 
odpowiednie litery.

A -  wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, B -  Archipelag Arktyczny,
C -  Nizina Amazonki, D -  rejon Wielkich Jezior, E -  Grenlandia, F -  Góry Skaliste,

G -  południowa część brazylijskiego wybrzeża Atlantyku, H  -  Patagonia

Obszary słabo zaludnione:_________________________________________

Obszary gęsto zaludnione:_____________ ___________________________

Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli zdanie jest praw
dziwe, lub literę F -  jeśli jest fałszywe.

1. Ameryka Północna jest silnie zurbanizowana. P F

2. Ameryka Południowa jest słabo zurbanizowana. P F

3. Megalopolis odznaczają się dużą gęstością zaludnienia. P F

4. W Brazylii slamsy noszą nazwę barriadas. P F

5. Slamsy są charakterystyczne dla wielkich miast Ameryki Łacińskiej. P F

Uzupełnij tabelę. Przyporządkuj wymienione miasta odpowiednim megalopolis.

Detroit, Los Angeles, Rio de Janeiro, Chicago, Filadelfia, Pittsburgh, 
Boston, Sao Paulo, Baltimore, San Francisco

Megalopolis Brazylijskie Południowo-
kalifornijskie ChiPitts BosWash

Miasta



Urbanizacja w Ameryce

Na mapie literami A-J oznaczono wybrane wielkie miasta Ameryki.
Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geo
graficznego.

a) Rozpoznaj opisane w tabeli miasta, a na
stępnie wpisz ich nazwy we właściwych 
miejscach.

b) Zapisz w tabeli litery, którymi oznaczono 
na mapie opisane miasta.

c) Zapisz nazwę tego miasta, w którym wystę
pują dzielnice nędzy nazywane fawelami.

d) Zapisz trzy problemy, z którymi zmagają 
się mieszkańcy faweli.

1. ____________________________________
2 . __________________ „ _______________________

3.  :____ _____________________________

Lp. Opis Nazwa miasta Oznaczenie 
na mapie

1. To największe miasto położone nad jeziorem 
Michigan.

2. To największe południowoamerykańskie miasto 
położone na półkuli północnej.

3. Jest stolicą Stanów Zjednoczonych.

4. Jest największym miastem w Stanach Zjednoczonych.

5. To największe miasto na półwyspie Floryda.

6. To największe miasto Ameryki Południowej. 
Jest położone na zwrotniku Koziorożca.

7. To największe z amerykańskich miast leżących 
na wybrzeżu Oceanu Spokojnego.

8. Jest to największa aglomeracja na półkuli zachodniej.

9. To stolica Peru.

10. To największa argentyńska aglomeracja położona 
u ujścia Parany do zatoki La Plata.
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