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Cieszę się, że pracujesz systematycznie! Cenię Twoje zaangażowanie i szybkość przesyłania prac 
z geografii. Na pewno będzie to miało odzwierciedlenie w Twoich ocenach  Brawo! 

Dzisiaj rozpoczynamy nowy dział – SĄSIEDZI POLSKI. 

Pierwszy z sąsiadów to Niemcy. A tematem, którym się zajmiemy będzie: 
Zmiany w przemyśle Niemiec. 

 
 

Niemcy leżą w centralnej części 
Europy.  

 

To 6 pod względem wielkości 
państwo w Europie. 

Terytorium Niemiec jest bardzo zróżnicowane pod względem ukształtowania powierzchni.  

Znajdują się tam góry (np. Alpy, Schwarzwald, Rudawy), wyżyny (np. Wyżyna Bawarska), i niziny 
(np. Nizina Niemiecka). 

Na przeważającej części obszaru Niemiec panuje klimat umiarkowany ciepły morski.  

Pod względem liczby ludności Niemcy zajmują II MIEJSCE w Europie.  

Niemcy składają się z 16 krajów związkowych, nazywanymi LANDAMI. 

 

Gospodarka tego kraju jest jedną z najlepiej rozwiniętych na świecie. 

Niemcy osiągnęły wysoki poziom rozwoju gospodarczego dzięki przemysłowi. Wciąż pracuje 

w nim duża część wszystkich zatrudnionych. Wcześniej, ogromną rolę w niemieckiej gospodarce 

odgrywało górnictwo (przyczyniły się do tego bogate złoża węgla kamiennego, 

węgla brunatnego, rud metali – cynk, ołów). Spadek opłacalności wydobycia surowców 

spowodował stopniowe zamykanie kopalni, a sprowadzanie surowców z zagranicy. 

Najważniejszą rolę w przemyśle Niemiec odgrywa obecnie przetwórstwo przemysłowe.  



Producenci samochodów: Volkswagen, Mercedes, BMW, 

sprzętu elektronicznego: Simens, Grundig, sprzętu optycznego – Zeiss, lekarstw – Bayer  

to na całym świecie najbardziej znane marki.  

Oprócz wielkich nowoczesnych firm, w całym kraju działają liczne niewielkie zakłady 

przemysłowe, które wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne. 

 

Najbogatszym w Niemczech landem jest położona 

na zachodzie Niemiec  

Nadrenia Północna – Westfalia. 

To tam powstały pierwsze zakłady przemysłowe, 
kopalnie węgla kamiennego, huty, elektrociepłownie, 

rafinerie ropy naftowej i zakłady produkujące 
maszyny górnicze. 

Z czasem utworzyły one ZAGŁĘBIE RUHRY.  
 

 
W Zagłębiu Ruhry również 

zamykano kopalnie i huty 

i otwierano nowoczesne 

zakłady produkcyjne.  

Na terenach po kopalniach 

zakładano parki i zmieniono 

na muzea, utworzono centra  

kulturalno – rozrywkowe 

i tereny rekreacyjne. 
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