
Drogi uczniu klasy 8! 

Mam nadzieję, że przez ten czas, kiedy się nie widzieliśmy, wchodziłeś na stronę naszego ośrodka:     

http://www.sosw.piotrkow.pl/ucze-sie-w-domu-t176/szkola-podstawowa-nr-17-t178 

Specjalnie dla Ciebie, przygotowałam dla utrwalenia ćwiczenia z mapą. W tym tygodniu, musimy 

jednak ruszyć do przodu z nauką i wprowadzić nowy temat z geografii. 

Postaram się ułatwić Tobie pracę. Będę zamieszczać najważniejsze informacje z danego tematu 

i otrzymasz ode mnie zawsze dodatkową kartę – SPRAWDŹ SIĘ. Jeżeli masz taką możliwość, 

po wypełnieniu jej, prześlij ją np. w formie zdjęcia na adres mailowy (będę mogła Cię ocenić): 

sp17soswpt@gmail.com   

Nie zapomnij się tylko podpisać, a w tytule maila dopisać GEOGRAFIA. No to zaczynamy! 

Japonia – symbol nowoczesnej gospodarki 
 

 
Japonia leży na Oceanie Spokojnym, posiada w swoim terytorium 6 tysięcy wysp. Nie ułatwia to życia 

Japończykom. Mało tego, dominują na wyspach tereny wyżynne i obszary górskie. Japończycy 

jednak, pod względem gospodarczym należą do najlepiej rozwiniętych państw świata. 

Obecnie, wszystkie największe wyspy Japonii są połączone mostami, a przez tereny górskie 

poprowadzono setki kilometrów tuneli. Japończycy, radzą sobie również z ograniczeniami 

terenowymi na wyspach. Osuszają mokradła, tarasują zbocza gór, tworzą sztuczne wyspy… 

http://www.sosw.piotrkow.pl/ucze-sie-w-domu-t176/szkola-podstawowa-nr-17-t178
mailto:sp17soswpt@gmail.com


Japonia narażona jest również na trzęsienia ziemi (leży na styku 3 płyt litosfery), tsunami, erupcje 

wulkanów, cyklony tropikalne (tajfuny) oraz obfite opady deszczu (powodzie) i bardzo silne wiatry.  

Japonia należy do najgęściej zaludnionych państw świata, mieszkańcy tego kraju żyją najdłużej – 

średnia długość życia wynosi ok. 83 lata. Każdy Japończyk charakteryzuje się pracowitością, 

wytrwałością, dyscypliną, lojalnością i honorem. Dla każdego, ogromne znaczenie, zwłaszcza w pracy, 

ma wzajemne zaufanie i szacunek. Ten sposób myślenia i podejścia do życia mieszkańców Japonii, 

miał ogromny wpływ na rozwój gospodarczy państwa.  

Po II wojnie światowej, po uzyskaniu pomocy finansowej od Stanów Zjednoczonych, rozpoczął się 

rozwój Japonii i trwa on do dzisiaj. Japonia ma ograniczony dostęp do surowców mineralnych, musi je 

importować, ale przemysł przetwórczy (przemysł maszynowy, stoczniowy, samochodowy)  należy 

do najnowocześniejszych i najwydajniejszych na świecie.  

Szczególne znaczenie w japońskiej gospodarce ma przemysł zaawansowanych technologii 

(elektroniczny, optyczny, farmaceutyczny). 

W Japonii, pomimo niekorzystnych warunków przyrodniczych, rolnictwo (grunty rolne zajmują tylko 

11% obszaru kraju),  jest bardzo wydajne i nowoczesne. Uprawia się tu przede wszystkim ryż, 

pszenicę, jęczmień, herbatę. Ważną rolę odgrywa rybołówstwo (ryby, owoce morza – krewetki, 

ostrygi, ośmiornice, homary…).  
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