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Australia jest najsłabiej zaludnionym kontynentem (spośród tych zamieszkałych). Na jej 

obszarze (25 razy większy niż Polska), mieszka około 25 mln ludzi (w Polsce około 38 mln). 

Wiąże się to równięż z najmniejszą gęstością zaludnienia na świecie - ok 3 osoby/km2 (w 

Polsce około 123os./km2).

Sytuacja jednak w ostatnich latach się poprawia. Liczba ludności systematycznie wzrasta, co 

spowodowane jest dodatnim przyrostem naturalnym I dodatnim saldem migracji.

Mimo tego, Australia jest państwem, w którym mamy do czynienia ze starzejącym się 

społeczeństwem.



Rozmieszczenie ludności w Australii jest 

bardzo nierównomierne.

- środek kontynentu – niemal bezludne w 

wyniku niesprzyjających warunków (suchy, 

gorący pustynny klimat),

- południowo-wschodnie wybrzeże -

największe skupisko ludzi (dostęp do słodkiej 

wody, łagodny klimat),

- 60% ludności Australii zamieszkuje 

południowo-wschodnie stany - Wiktorię I 

Nową Południową Walię oraz okręg 

stołeczny Canberry

-około 90% Australijczyków mieszka w 

miastach - największe Sydney zamieszkuje 

ok. 4,5 mln ludzi (Warszawa ok. 1,7 mln)



Australijczycy to społeczeństwo imigrantów. Większość ma korzenie europejskie, głównie

brytyjskie. Duży napływ ludności na ten kontynent wywołany był gorączką złota. Aktualnie do

Australii przybywajągłównieosoby z Nowej Zelandii,Chin, Indii, Wietnamu, Filipin oraz Włoch.



Rdzenni mieszkańcy Australii to Aborygeni. Ich liczba zmniejszyła się w wyniku polityki ludzi napływajacych na tereny

kontynentu. Dążyli oni do wyniszczenia rdzennych mieszkańców. Aborygenów wypierano na nieurodzajne tereny I

zmuszano do ciężkiej pracy, traktując ich jak niewolników.

Na szczęście obecnie sytuacja Aborygenów uległa znacznej poprawie. Funkcjnują na takich samych prawach jak

pozostali obywatele. Jednak zawsze dbają o zachowanie własnego dziedzictwa kulturowego I własnych języków.



Rolnictwo odgrywa ważną rolę w 

kształtowaniu się dochodów państwa. 

Podstawę stanowi hodowla zwierząt, 

dzięki wielkim obszarom pastwisk 

obejmujących około 50% powierzchni 

kraju. Najpopularniejsza hodowla 

obejmuje owce oraz bydło.

Natomiast najpopularniejsze uprawy 

dotyczą pszenicy, bawełny, winorośli 

oraz owoców cytrusowych.

Uprawy koncentrują się na południowo-

wschodniej I południowo--zachodniej 

części kraju.



Bogate złoża surowców mineralnych

mają istotne znaczenie dla rozwoju

australijskiej gospodarki, która skupia

się na przemyśle wydobywczym.

Kraj ten obejmuje pierwsze miejsce

na świecie pod względem eksportu

rud żelaza oraz węgla kamiennego.

Istotne znaczenie ma również

wydobycie rud miedzi, niklu,

manganu I uranu oraz srebra I złota.

Największymi odbiorcami surowców

mineralnych są Chiny I Indie.

Najistotniejszy jest jednak dla Australii

nowoczesny przemysł przetwórczy I

przemysł zaawansowanych

technologii.

Kopalnia złota Super Pit – jedna z największych kopalni 

odkrywkowych w Australii



Ważne dla australijskiej gospodarki są również usługi, w 

których zatrudnienie znalazło około 75% mieszkańców 

kraju.

Główne centra usługowe zlokalizowane są w pobliżu 

wielkich miast, na południowym wschodzie państwa.

istotnym czynnikiem napędzającym gospodarkę jest 

turystyka. Atrakcyjne wybrzeża przyciągają turystów z 

całego świata.

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego Australii 

sprawił, iż nie ma potrzeby zatrudniania odpowiednio 

wykształconych zagranicznych pracowników. Dzięki 

temu bezrobocie w Australii jest bardzo niskie, zaledwie 

kilkuprocentowe.

Gospodarka Australii to gospodarka oparta na 

nowoczesnym przemyśle I usługach.

Click to add text



Wyspa Wielkanocna

Ayers Rock

Wielk Rafa Koralowa



Notatka do zeszytu:

1.Australia jest najsłabiej zaludnionym kontynentem (spośród tych zamieszkałych). Na jej obszarze (25 razy większy niż 

Polska), mieszka około 25 mln ludzi. Wiąże się to również z najmniejszą gęstością zaludnienia na świecie - ok 3 osoby/km2 

2. Mimo systematycznego wzrostu liczby ludności , co spowodowane jest dodatnim przyrostem naturalnym I dodatnim 

saldem migracji, Australia jest państwem, w którym mamy do czynienia ze starzejącym się społeczeństwem.

3.Rozmieszczenie ludności w Australii jest bardzo nierównomierne.

- środek kontynentu – niemal bezludne w wyniku niesprzyjających warunków (suchy, gorący pustynny klimat),

- południowo-wschodnie wybrzeże - największe skupisko ludzi (dostęp do słodkiej wody, łagodny klimat),

4. Australijczycy to społeczeństwo imigrantów. Aktualnie do Australii przybywają głównie osoby z Nowej Zelandii, Chin, 

Indii, Wietnamu, Filipin oraz Włoch.

5.Rdzenni mieszkańcy Australii to Aborygeni.

6.Rolnictwo odgrywa ważną rolę w kształtowaniu się dochodów państwa. Najpopularniejsza hodowla obejmuje owce 

oraz bydło. Natomiast najpopularniejsze uprawy dotyczą pszenicy, bawełny, winorośli oraz owoców cytrusowych.

7. Bogate złoża surowców mineralnych mają istotne znaczenie dla rozwoju australijskiej gospodarki.

8. Gospodarka Australii to gospodarka oparta na nowoczesnym przemyśle I usługach.

Przypominam niektórym o przesłaniu testu z Ameryki Północnej I Ameryki Południowej.


