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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! 

A tematem, którym się zajmiemy będzie: Współczesne problemy Ukrainy. 
 

 
 UKRAINA jest południowo – wschodnim sąsiadem Polski.  
 To drugie pod względem wielkości państwa w Europie (jest dwukrotnie większa niż Polska).  
 Niemal na całym obszarze Ukrainy panuje klimat umiarkowany ciepły kontynentalny.  
 Środkową i wschodnią część kraju zajmują rozległy niziny, np. Nizina Połtawska, Nizina Czarnomorska. 

Na południowym zachodzie rozciągają się największe obszary wyżyn oraz gór (Karpaty).  
 Na Ukrainie liczba ludności się zmniejsza. Przyczyniają się do tego mniejsza liczba urodzeń niż liczba 

zgonów oraz emigracja.  
 Współczesna Ukraina istnieje jako państwo od 1991 r. Wtedy ta odłączyła się od związku radzieckiego 

i ogłosiła niepodległość 

 
Warunki naturalne panujące na Ukrainie są idealne, by gospodarka tego kraju mogła się intensywnie rozwijać. 

Bardzo żyzne gleby, łagodny klimat oraz przewaga nizin sprzyjają rozwojowi rolnictwa.  
Piękne krajobrazy i nadmorskie położenie to z kolei doskonała podstawą do rozwoju turystyki.  



Ukraina jest także zasobna w surowce mineralne, węgiel kamienny, rudy żelaza czy rudy manganu, 
ich wydobycie przez wiele lat było podstawą gospodarki tego kraju. 

 
 

Jednak, podobnie jak w Niemczech, wydobycie surowców stało się nieopłacalne.  
Inne wyroby przemysłowe były słabej jakości i nie znajdowały nabywców.  

Gospodarstwa rolne przeszły w ręce prywatnych właścicieli, niestety wydajność była w nich tak bardzo niska, 
że narzuciło to konieczność importowania żywności.  
W latach 90. XX wieku gospodarka przeszła kryzys. 

 
KONFLIKTY NA UKRAINIE 

 
Niemal równocześnie z wydarzeniami 

na Półwyspie Krymskim w 2014 r. 
rozpoczął się  

konflikt na wschodzie Ukrainy. 
Mieszkańcy obwodów administracyjnych: 

donieckiego i ługańskiego, zażądali  
odłączenia tych terenów od kraju.  

 
Było to spowodowane między innymi:  
- niezadowoleniem rosyjskojęzycznej 

ludności z obalenia prezydenta,  
- brakiem zgody mieszkańców na zamiary 
wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. 



Separatyści ogłosili niepodległość dwóch republik: Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. 
Ta decyzja nie została uznana przez Ukrainę i większość państw na świecie.  

Jednak dzięki pomocy płynącej z Rosji, w tym dostawom sprzętu wojskowego,  
separatyści sprawują władzę w tych republikach.  

Mimo że od 2015 r. strony konfliktu obowiązuje zawieszenie broni,  
we wschodniej Ukrainie nadal niemal codziennie dochodzi do walk. 

 

Konflikty na Ukrainie doprowadziły do śmierci ponad kilkunastu tysięcy osób.  
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało rannych, a setki tysięcy utraciło swoje domy.  

Wojna nadal trwa, więc straty mogą być jeszcze większe.  
Konflikt odbił się negatywnie na ukraińskiej gospodarce. Przeżywa ona obecnie głęboki kryzys.  

Na terenach objętych walkami wiele fabryk przerwało produkcję.  
Za względu na udział Rosji w konflikcie Ukraina ograniczyła kontakty gospodarcze z tym krajem.  

W rewanżu Rosja zmniejszyła dostawy gazu lub zażądała za niego wysokich cen.  
To wszystko przyczyniło się do obniżenia wielkości produkcji przemysłowej.  

 

Utrata Półwyspu Krymskiego, który był bardzo popularnym miejscem wypoczynku,  
a także działania wojenne przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby turystów na Ukrainie.  

Niewiele osób chce wypoczywać w kraju objęte wojną. 
 



Ukrainę zamieszkują ponad 44 mln ludzi, jednak od lat 90. XX wieku liczba ludności systematycznie maleje.  

 
Trwająca wojna oraz kryzys gospodarczy na Ukrainie sprawiły, że ludność bardzo zubożała.  

 
Większości mieszkańców brakuje pieniędzy na zakupy, dlatego firmom, zarówno rodzimym, jak i zagranicznym, 

nie opłaca się budować zakładów przemysłowych czy centrów handlowych.  
 

Mała ilość towaru w sklepach powoduje, że Ukraińcy kupują je w sąsiednich krajach, np. w Polsce i na Słowacji. 
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