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Ukraina w pigułce:

- południowo - wschodni sąsiad Polski,

- klimat umiarkowany ciepły 

kontynentalny

- dominuje nizinne ukształtowanie 

terenu: Nizina Połtawska, Niz. 

Czarnomorska

- południowo - wschodnia granica 

kraju to Karpaty I wyżyny,

- do 1991 roku Ukraina była częścią 

Związku Radzieckiego,

- stolica : Kijów

- ludność: 42 800 tys (bez Płw. 

Krymskiego), 77 osób/km2



Gospodarka Ukrainy:
warunki naturalne panujące na Ukrainie są idealne dla włąsciwego rozwoju gospodarki kraju. Do znajważniejszych zalicza się:
- rozwój rolnictwa: żyzne gleby, łagodny klimat, przeaga nizin,
- rozwój turystyki: różnorodność krajobrazów I nadmorskie położenie,
- rozwój przemysłu: surowce mineralne (węgiel kamienny, rudy żelaza, rudy manganu),
Wydobycie surowców mineralnych okazało się niopłacalne, Po 1991 roku wiekszość gospodarst rolnych przeszła w ręce prywatnych 
właścicieli prywatnych, co przyczyniło się niskiej wydajności produkcji rolnej I kryzysu gospodarczego.
Próbowano zażegnać temu kryzysowi, jednak w wyniku działań politycznych w 2014 roku, korzystne zmiany zostały przerwane.



Rok 2014 jest ważnym rokiem w 

historii Ukrainy. Obalono wtedy 

prezydenta, któremy zarzucano 

działanie na szkodę państwa. 

Prezydent ten (Wiktor Janukowych) 

sprzeciwiał się przystąpieniu Ukrainy 

do Unii Europejskiej.

Wydarzenia te zapoczątkowały 

konflikt na Półwyspie Krymskim. 

Mieszkańcy półwyspu, zwolennicy 

rosyjskiej władzy, wsparły zajęcie 

Krymu przez Rosję. Działanie to nie 

zostało zaakceptowane przez 

Ukrainę I większość państw świata.

Półwysep Krymski

Rosja

Rosja



W 2014 roku niemal równocześnie z wydarzeniam na Półwyspie Krymskim doszło do konfliktów na wschodzie 
Ukrainy. 
Mieszkańcy dwóch obwodów administracyjnych, donieckiego I ługańskiego, zażadali odłączenia od Ukrainy. 
Ich żadania spowodowane były niezadowoleniem rosyjskojęzycznej ludności z obalenia prezydenta oraz 
brakiem zgody mieszkańców na zamiar wstapienia Ukrainy do UE.
Ogłoszono wtedy niepodległe dwie republiki Demokratycznej Republiki Ludowej I Ługańskiej Republiki 
Ludowej.
Ta decyzja nie została zakceptowana przez Ukrainę I większość państw swiata. Przez cały czas dochodzi tam 
do walk wojska z ludnością żądającą odłączenia.



Konsekwencje 
konfliktów na Ukrainie

 śmierć ponad kilkunastu tysięcy 
osób, tysiące rannych,

 utrata dorobku życia,

 przerwanie pracy w fabrykach 
znajdujących się na terenach 
walk,

 Obniżenie produkcji 
przemysłowej,

 ograniczenie kontaktów 
gospodarczych z Rosją,

 wprowadzenie ze strony Rosji 
dużych opłat za gaz,

 zmniejszenie liczby turystów -
Półwysep Krymski był często 
odwiedzany, obecnie turyści 
unikają Ukrainy z obawy o swoje 
bezpieczeństwo,

 zubożenie ludności

 emigracje



Problemy ludności na Ukranie
Od lat 90. XX wieku liczba 
ludności Ukrainy 
systematycznie maleje.

Do głownych powodów tej 
sytuacji zalicza się:
- małą liczbę urodzeń,
- rosnącą liczbę zgonów, 
- emigrację ludności (wyjazdy 
z Ukrainy).

Do bardziej szczegółowych przyczyn 

systematycznie zmniejszającej się liczby 
ludnoci zalicza się:

 Wojna trwająca od 2014 roku,

 Kryzys gospodarczy trwający od lat 90. 
XX wieku,

 Niski poziom opieki medycznej,

 Rozpowszechnie śmiertelnych chorób,

 Wysokie koszty utrzymania dzieci,

 Trudności ze znalezieniem pracy oraz 
brak perspektyw na polepszenie 

warunków życia,



Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że Ukraina to nie tylko konflikty zbrojne i kryzys

gospodaczy. Jest tam wiele miejsc, o których warto pamiętać. Miejsc, które

zachwycają każdego, kto je odwiedzi.



Cerkiew Podwyższenia 

Krzyża w Kijowie
Zamek w Kamieńcu Podolskim

miasto Lwów

Opera Lwowska



Notatka do zeszytu:
1. Ukraina w pigułce:
- południowo - wschodni sąsiad Polski,
- klimat umiarkowany ciepły kontynentalny
- dominuje nizinne ukształtowanie terenu: Nizina Połtawska, Niz. Czarnomorska, południowo - wschodnia granica kraju 

to Karpaty I wyżyny,
- do 1991 roku Ukraina była częścią Związku Radzieckiego,
- stolica : Kijów
- ludność: 42 800 tys (bez Płw. Krymskiego), 77 osób/km2

2. Do najważniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarcz ukrainy zalicza się:
- rozwój rolnictwa: żyzne gleby, łagodny klimat, przeaga nizin,

- rozwój turystyki: różnorodność krajobrazów I nadmorskie położenie,
- rozwój przemysłu: surowce mineralne (węgiel kamienny, rudy żelaza, rudy manganu),
3. Rok 2014 – kryzys gospodarczy.
- konflikt na Półwyspie Krymskim,
- działania separatystów I ogłoszenie powstania Demokratycznej Republiki Ludowej I Ługańskiej Republiki Ludowej.
- śmierć ponad kilkunastu tysięcy osób, tysiące rannych,
- utrata dorobku życia I drastyczny spadek poziomu życia,
- zmniejszenie liczby turystów - z obawy o swoje bezpieczeństwo,
- emigracje ludności,
4. Problemy ludności na Ukranie

systematyczny spadek liczby ludności od lat 90. XX wieku w wyniku:
- małej liczbyurodzeń,
- rosnącej liczby zgonów, 
- emigracji ludności (wyjazdy z Ukrainy).

5. Miejsca warte zobazenia.
- ukraińska część Karpat,
- miasto Lwów I jego zabytki: opera, cerkiew,
- ukraińskie zamki,


