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No to zaczynamy!                   Ludność i gospodarka Australii 
 

ZWIĄZEK AUSTRALIJSKI należy do najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym krajów świata. 
Poziom życia jego mieszkańców można porównać do poziomu, który występuje w Stanach Zjednoczonych, 

Kanadzie czy innych, wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. 
 

LICZBA LUDNOŚCI 
Australia jest najsłabiej zaludnionym spośród wszystkich zamieszkanych kontynentów.  
Na jej obszarze, prawie 25 razy większym od Polski, mieszka nieco ponad 24 mln ludzi.  

Australia ma najmniejszą gęstość zaludnienia na świecie (nieco ponad 3 os./km2).  
W ostatnich latach ludność systematycznie wzrasta. Jest to spowodowane również migracją. 

 
ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI 

Rozmieszczenie ludności w Australii jest bardzo nierównomierne. 
Wnętrze kontynentu, gdzie panuje suchy i gorący pustynny klimat 

jest prawie bezludne.  
Ze względu na dostępność słodkiej wody oraz łagodny klimat, 
zdecydowana większość mieszkańców Australii jest skupiona 

na wybrzeżu zwłaszcza południowo-wschodnim.  
Około 90% Australijczyków żyje w miastach.  

Największym z nich jest Sidney,  
zamieszkiwany przez ponad 4,5 mln ludzi. 

 
 
 

Australijczycy są społeczeństwem imigrantów.  
Większość z nich ma pochodzenie europejskie,  

przede wszystkim brytyjskie,  
gdyż kontynent ten był kiedyś brytyjską kolonią.  

Australia traktowana była jako kolonia karna i zsyłano tam więźniów. 
Napływ imigrantów z Europy w drugiej XIX wieku  

był wywołany między innymi gorączką złota.  
Obecnie do Australii przebywa wiele osób z Oceanii,  

krajów azjatyckich oraz z Włoch. 
 



Rdzennymi mieszkańcami Australii 
są ABORYGENI.  

Ich liczebność zaczęła maleć wraz ze wzrostem 
liczby ludności pochodzenia europejskiego. 

  
Przed przybyciem Europejczyków na terenie 

Australii żyło około 700 tyś. Aborygenów.  
W roku 1900 populacja już wynosiła tylko 60 tyś.. 

 
Przyczyniła się do tego polityka kolonizatorów 

zmierzająca do wyniszczenia rdzennej ludności. 
Aborygenów wybierano na nieurodzajne tereny, 
zmuszano do ciężkiej pracy w gospodarstwach 
osadników. Przyczyną dużej śmiertelności były 
również choroby przywiezione z innego lądu. 

 
Obecnie w Australii  

żyje około 500 tyś.  Aborygenów.  
Część z nich mieszka w rezerwatach.  

Niektórzy natomiast żyją w wielkich miastach. 
 

ROLNICTWO 
Podstawę australijskiego rolnictwa stanowi hodowla zwierząt.  

 

Pastwiska stanowią niemal 50% 
powierzchni kraju.  

 

Australia słynie przede wszystkim z 
hodowli owiec.  

Są to głównie odmiany służące 
do produkcji wełny.  

 

W Australii hoduję się również bydło.  
 

Grunty orne zajmują zaledwie część, 2% powierzchni państwa. Uprawia się na nich przede wszystkim  
pszenicę, bawełnę, winorośl i owoce cytrusowe. 

 
ROZWÓJ PRZEMYSŁU 

Dzięki bogatym złoża surowców mineralnych bardzo duże znaczenie dla gospodarki Australii 
ma przemysł wydobywczy.  

Kraj ten zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem eksportu rud żelaza oraz węgla kamiennego.  
Dużą rolę odgrywa także wydobycie rud miedzi, niklu, manganu, uranu, a także złota i srebra. 

 
Czołowymi partnerami gospodarczymi Australii są Chiny oraz Indie.  

 
Duże znaczenie ma w Australii nowoczesny przemysł przetwórczy. 

 



Znaczne dochody przynosi gospodarka Australii turystyka.  
Bardzo atrakcyjny pod względem turystycznym są Wybrzeża Pacyfiku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

SPRAWDŹ SIĘ                                    

  

                                                                                Dobrego tygodnia   

                                                                                                                                               Ewa Szkólnik 

 


