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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 

Dziękuję za Twoją aktywność i szybkość wykonywania zadań, kart pracy. 
Przypominam adres mailowy, na który wysyłasz uzupełnioną kartę – SPRAWDŹ SIĘ. Może być w formie zdjęcia. 

sp17soswpt@gmail.com 
Nie zapomnij  w tytule maila dopisać imię i nazwisko klasa VIII oraz GEOGRAFIA. 

 
No to zaczynamy! 

 
 

Bliski Wschód – kultura i gospodarka 

Bliski Wschód to region 
leżący na pograniczu Azji, 

Afryki i Europy. 

 

 

 

 

Najczęściej zalicza się 
do niego kraje położone 
w rejonie Zatoki Perskiej 

oraz u wschodnich wybrzeży 
Morza Śródziemnego. 

Są to: Arabia Saudyjska, Jemen, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, Kuwejt, Irak, Iran, 
Turcja, Syrja, Liban, Izrael, Jordania, Egipt oraz Autonomia Palestyńska. 

Na większości tego obszaru panuje klimat zwrotnikowy suchy oraz zwrotnikowy skrajnie suchy. 
Temperatura powietrza latem – około 40 st. C. Opady atmosferyczne znikome. Stąd tereny pustynne. 

Państwa Bliskiego Wschodu to 400 mln ludzi. 
95% z nich – muzułmanie, wyznawcy islamu. 
W większości bliskowschodnich krajów islam 
jest religią państwową. W tym regjonie, 
na obszarze Izraela, narodziły się róweniż 
dwie inne wielkie religie: judaizm 
i chrześcijaństwo.  

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


Islam to religia muzułmanów, której prorokiem był Mahomet. Jest ona jedną z trzech wielkich religii 
monoteistycznych (monoteizm – 'wiara w jednego Boga') po judaizmie i chrześcijaństwie. Święta księga wyznawców 
islamu to Koran. Islam powstał w VII wieku n.e. wśród plemion żyjących na Półwyspie Arabskim i szybko 
rozprzestrzenił się na cały region. Współcześnie jest religią powszechną, którą wyznaje ok. 1,6 mld ludzi, czyli 22% 
ludności świata. Religia ta reguluje życie społeczne, polityczne i gospodarcze w większości państw Bliskiego Wschodu 
i Afryki Północnej. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Bliskim Wschodzie znajduje się blisko 50% światowych zasobów ropy naftowej oraz około 
40% światowych zasobów gazu ziemnego. 

Kraje bliskowschodnie, które eksportują ropę naftową, należą do OPEC.  
To tutaj decyduje się o cenie ropy oraz wielkości wydobycia. 

 
Niestety, rozmieszczenie złóż ropy naftowej na Bliskim Wschodzie jest nierównomierne. Bogate złoża 
posiadają: Arabia Saudyjska, Iran, Irak oraz Kuwejt. Niewielkie zasoby – Jordania i Liban. 

Państwa, które mają dużo pokładów surowców energetycznych, w ostatnim czasie zanotowały dynamiczny 
wzrost gospodarczy. Podniósł się standard życia mieszkańców, większość mieszka w miastach, 
wprowadzono darmową edukację i opiekę medyczną.  



 

Część zysków z eksportu ropy naftowej kraje bliskowschodnie przeznaczają na rolnictwo. Inwestują 
w budowę nowoczesnych systemów nawadniających, odsalarni wody morskiej i studni głębinowych. 
Niektóre państwa inwestują w przemysł przetwórczy (np. chemiczny), usługi fiinansowe oraz 
infrastrukturę komunikacyjną i turystyczną. 

Niestety, Bliski Wschód to również konflikty zbrojne. 

 



Wybuchają one z powodów: 
- nierozwiązanych sporów granicznych; 
- walki o władzę; 
- zróżnicowania religijnego i etnicznego; 
- historia. 

 
Konflikt izraelsko – arabski, wojna w Iraku, krwawa wojna domowa w Syrii… 
 
To na Bliskim Wschodzie islamscy fundamentaliści utworzyli Państwo Islamskie. Zamachy terrorystyczne 
dokonywane przez fanatyków należących do tej organizacji doprowadziły do śmierci kilku tysięcy osób. 
Zjawisko terroryzmu nigdy wcześniej nie było tak wielkim zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa. 
 

 
 

 
Każdy konflikt zbrojny niesie ze sobą cierpienie ludności 

i osłabienie gospodarki. Powoduje zniszczenia dróg, szpitali, 
domów… Każda wojna na Bliskim Wschodzie to również wzrost 

cen ropy naftowej oraz zjawisko migracji ludności. 
 

W roku 2015 roku z krajów Bliskiego Wschodu 
wyemigrowało około 2 mln ludzi. 
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