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Czynniki geograficzne 
wpływające na politykę i 

gospodarkę

• klimat – wpływ na rolnictwo

• jakość ziemi - rolnictwo 

• ukształtowanie terenu – transport, 
bezpieczeństwo, osadnictwo

• sieć rzek – transport, rolnictwo

• dostęp do mórz i naturalne porty – 
transport, możliwości ekspansji

• naturalne granice – bezpieczeństwo

• powierzchnia – bezpieczeństwo, 
skuteczność rządów



Europa Zachodnia i Środkowa
• Umiarkowany klimat (wpływ Prądu 
Zatokowego) doskonały dla gospodarki

• odpowiednia ilość opadów oraz dobre 
gleby sprzyjają rolnictwu (nadwyżki 
żywności)

• warunki do pracy w ciągu całego roku, 
nawet w środku lata czy zimy

• solidna zima pozwala zabić 
większość drobnoustrojów

• dzięki nadwyżkom żywności 
kształtowały się sieci handlowe, a więc 
też ośrodki miejskie

• miasta pozwalały rozwijać się 
zaawansowanym branżom

• klimat sprawia, że brak pustyń lub 
tundr, dzięki czemu można korzystać z 
niemal całego areału  



Rozwinięta i korzystna sieć rzek
• rzeki długie, spokojne i spławne, dzięki 
czemu nadają się do transportu

• spływają do wielu mórz i oceanów, co 
ułatwia ekspansję

• wiele dużych rzek ułatwiła zakładanie 
miast, które tworzono na ich brzegach

• linia brzegowa pełna jest naturalnych 
portów, co ułatwia ich zakładanie

• rozwinięta sieć rzek w centrum Europy 
Zachodniej ułatwiła jej zdobycie 
przewagi gosp. (też łagodniejszy klimat 
i więcej ziem uprawnych niż na Pd.)

• Dunaj – najdłuższa rzeka Europy 
Zachodniej i Środkowej (1860 km)

• Nad Dunajem leży kilka stolic (Wiedeń, 
Bratysława, Budapeszt, Belgrad) 



Ukształtowanie terenu sprzyjało 
stworzeniu bardzo wielu państw i kultur

• wiele pasm górskich i dolin stało się 
naturalnymi granicami

• koryta największych rzek się nie 
spotykają, co sprawiło, że stały się one 
granicami oraz ośrodkami kultur

• pasmo Pirenejów sprawiło, że 
plemiona Półwyspu Iberyjskiego 
integrowały się między sobą

• dla Francji naturalne granice to Alpy, 
Ren, Pireneje, Atlantyki i Morze 
Śródziemne

• Dunaj jest granicą między Słowacją i 
Węgrami, Chorwacją i Serbią, Serbią i 
Rumunią, Rumunią i Bułgarią

•  wielość konkurujących ze sobą kultur 
sprzyjała rozwojowi i ekspansji  



Sytuacja poszczególnych państw

• Francja – najlepsze położenie spośród 
krajów Niziny Środkowoeur. – sięga 
zarówno Płn. jak i Pd. (wpływy), 
największe połacie ziemi uprawnej na 
Zach., rozwinięta sieć rzek (Ren, 
Sekwana, Rodan) wpadających do 
Atlantyku i M. Śródziemnego, otoczona 
naturalnymi granicami, a wewn. płaska

• Hiszpania – trudna geografia, tereny 
wokół brzegów nie nadają się do 
uprawy, Pireneje przeszkodą w handlu 
z centrum kontynentu, a na południe 
kraje biedne, transport utrudniony 
przez niedługie rzeki oraz Mesetę Iber.

• Wielka Brytania – dogodne położenie, 
wyspa, szeroki dostęp do mórz i ryb, 
dobre ziemie uprawne, niezła sieć 
rzeczna. Bezpieczne położenie = 
więcej wolności obyw.  



• Polska – trudne położenie ze względu na 
bezpieczeństwo, na Nizinie Środkowoeur., 
w korytarzu między Bałtykiem a Karpatami, 
przez który wędrowały armie w obie strony. 
Dla Rosji to najwygodniejsze miejsce do 
tworzenia linii obrony. Nieźle rozwinięta sieć 
rzeczna (Odra, Wisła) jednak jej potencjał 
niewykorzystany.

•  Niemcy – również w korytarzu Niziny Śr., 
ekspansywne z powodu obawy o 
jednoczesny atak Francji i Rosji (widoczne 
szczególnie w I WŚ). Spływne rzeki Ren i 
Łaba ułatwiają transport. Podobnie płaskie 
ukształtowanie terenu wewnątrz.

• Bałkany –górzysty teren sprawił, że 
ukształtowało się tam wiele państw i kultur 
– ciągłe napięcia między nimi. Napięcia 
między krajami sprawiły, że Bałkany stały 
się miejscem rywalizacji mocarstw (UE, 
Rosja, Turcja), co jeszcze utrudnia 
stabilizację.



ROSJA

• Największy pod względem powierzchni kraj świata. Jednak rzadko zaludniony. Utrudnia to rządzenie krajem
• Wielka rozpiętość sprawia, że Rosja musi kontrolować sytuację zarówno w Europie, jak Bliskim Wschodzie, 
Azji Środkowej oraz na Dalekim Wschodzie.

•Ogromna powierzchnia jest jednak atutem w obronie przed podbiciem kraju – zorganizowanie linii frontu oraz 
zaopatrzenia na tak wielki terenie jest prawie niewykonalne nawet dla największych armii.  



Bezpieczeństwo i obrona

• kluczowy jest fragment Niziny Śr. na którym 
leży Polska – ma ok. 500 km szerokości w 
najwęższym miejscu, co sprawia, że to 
najlepsze miejsce do zablokowania wojsk 
wroga. Potem znów zaczyna się rozszerzać. 
Dlatego Rosja chce mieć na ten teren wpływ.

• Rosja wielokrotnie była atakowana od zachodu 
właśnie – przez Polskę w 1605 r., Szwecję w 
1708, Francję w 1812 r., Niemcy w 1914 i 1941

• od wschodu europejska część Rosji jest 
chroniona przez bufor jaki stanowi Syberia – 
bardzo rozległy i nieprzyjazny klimatycznie teren

• ostateczną barierą chroniącą europejską część 
Rosji jest Ural – pasmo górskie dzielące Europę 
i Azję.

• na rozległych równinach dalej na wschód od 
Polski trudno jest zarówno zorganizować 
obronę, jak i atak  



Wielkie pustkowie
• pomimo ogromnego obszaru nie jest 
mocarstwem ludnościowym (145 mln – 
więcej ma np..Bangladesz i Nigeria)

• jest jednym z najrzadziej zaludnionych 
państw świata – 9 os. km. kw. (PL=123)

• azjatycka część Rosji stanowi 75% kraju, 
jednak mieszka tam zaledwie 22% populacji
 

• jest rozciągnięta w 11 strefach czasowych, 
co utrudnia zarządzanie krajem
 

• poza sercem Rosji bardzo dużą część 
stanowi ludność nie będąca etnicznymi 
Rosjanami, którzy podchodzą z rezerwą do 
władzy Moskwy

•Na dalekim wschodzie sytuacja jeszcze się 
pogarsza z powodu migrujących 
Chińczyków 

• dodatkowo Rosja zmaga się z kryzysem 
demograficznym – starzeje się i wymiera  



Wymagające warunki geograficzne

• na zdecydowanej większości terytorium krótki 
okres wegetacyjny – słabe plony

• ogromna Syberia trudna i niedostępna – ziemie 
nieuprawne, przez długi okres roku zamarznięte, 
pokryte tundrą, tajgą i bagnami

• zaledwie dwie linie kolejowe łączące zachód i 
wschód (słabe linie zaopatrzeniowe nie 
umożliwiają wpływ RU na kraje Dalekiego Wsch

• jej porty na wschodzie i północy (np. 
Władywostok, Murmańsk) zamarzają na kilka 
miesięcy w roku – uniemożliwia ekspansję 
morską

• leżący na zaanektowanym przez Rosję Krymie 
Sewastopol jest jedynym znaczącym portem 
ciepłowodnym (i tak ogranicza go Bosfor)

• wyjście z Morza Bałtyckiego blokuje zaś 
cieśnina Skagerrak, kontrolowana przez 
Norwegię i Danię 



Bogate złoża surowców
• trudne położenie geograficzne Rosja „odbija 
sobie” dzięki korzystaniu ze złóż surowców

• około 25% europejskiego gazu pochodzi z Rosji

• pod Bałtykiem Gazociąg Północny, przez 
Polskę przechodzi gazociąg Jamał, przez 
Ukrainę Sojuz, a pod Morzem Czarnym Błękitny 
Potok

• Wielki rurociąg Przyjaźń transportuje ropę

• Łotwa, Słowacja Finlandia i Estonia niemal 
całkowicie uzależnione od gazu z Rosji; Czechy, 
Bułgaria i Litwa w ok. 80%, a Grecja, Austria i 
Węgry w 60%

• Rosja wykorzystuje surowce do ekspansji 
politycznej. Ustala różne ceny dostaw – np. 
neutralna Finlandia płaci mniej za gaz niż 
należące do NATO kraje bałtyckie 



AFRYKA

• bardzo duży kontynent, drugi po Azji

• tradycyjne mapy Merkatora pokazujące 
świat rozciągnięty na płaskiej 
powierzchni, co wypacza rozmiary 
Afryki – jest dużo dłuższa

• Afryka jest 14 razy większa od 
Grenlandii, choć na tradycyjnej mapie 
podobnej wielkości

• na powierzchni Afryki zmieściłyby się 
USA, Chiny, Indie, Europa Wschodnia, 
Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, 
Japonia i Wielka Brytania

• z powodu swojej wielkości stanowi  
ona połączenie bardzo wielu regionów, 
stref klimatycznych i kultur, które w 
zasadzie trzeba by rozpatrywać 
oddzielnie





Mikroregiony Afryki

• górna jedna trzecia – północnoafrykańskie 
wybrzeże Morza Śródziemnego należące do 
krajów arabskich. Równiny przechodzą w 
Saharę, największą pustynię świata, podobną 
wielkością do USA

• poniżej Sahel, czyli brzeg Sahary – szeroki na 
4,8 tys. km – od Gambii nad Atlantykiem, 
przez Niger, po Erytreę nad Morzem 
Czerwonym. Półpustynny i usiany kamieniami. 
Kończy się na nim obszar dominacji Islamu

• na południe od Sahelu klimat bardziej 
umiarkowany, dużo roślinności, a w Kongu i 
RŚA dżungle

• dalej na południe ogromne jeziora na 
wschodzie (Uganda i Tanzania) oraz obszary 
pustynne na zachodzie (Angola i Namibia)

• południowa część Afryki to obszar zbliżony 
klimatem do śródziemnomorskiego (RPA)  



Bardzo trudne warunki 
geograficzno-klimatyczne

• warunki nie pozwalają na uprawę wielu rodzajów 
roślin i hodowlę wielu gatunków zwierząt

• większość terenu stanowią pustynie, bagna, 
dżungle oraz płaskowyże o stromych zboczach

• tereny te są nieodpowiednie dla uprawy pszenicy 
czy hodowli owiec

• afrykańskie nosorożce, gazele oraz żyrafy nie 
dały się wykorzystać jako zwierzęta juczne

• z drugiej strony warunki klimatyczne idealne do 
rozwijania się chorób zakaźnych: np. malarii czy 
żółtej gorączki, dodatkowo przenoszone przez 
gigantyczne ilości komarów i much tse-tse

• z tego powodu Afryka została w tyle po rewolucji 
agrarnej  na Bliskim Wschodzie oraz Europie 



Niekorzystna sieć hydrograficzna
• sieć rzek jest niemała, jednak są bardzo 
trudne do wykorzystania

• ich źródła są wysoko w górach, więc mają 
wartki strumień, który nie nadaje się do 
żeglowania

• co gorsza, wiele z rzek przecinanych jest 
wodospadami, co także uniemożliwia 
transport

• Zambezi – długa na 2,5 tys. km, jednak 
zanim wpadnie do Oceanu Indyjskiego 
pokonuje 1,5 km różnicy wysokości. Na jej 
długości spienione górskie odcinki oraz 
Wodospady Wiktorii

• brak żeglownych rzek uniemożliwił 
stworzenie sieci handlowych i integracji 
kulturowej

• większa część kontynentu rozwijała się 
poza kontaktem z resztą świata, gdyż 
odgrodzona Saharą oraz Oceanem 
Indyjskim i Atlantykiem  (brak naturalnych 
portów – gładka linia brzegowa)



Zasoby naturalne – bogactwo i przekleństwo

• brak rozwiniętych i sprawnych państw sprawia, że 
surowce naturalne Afryki są brutalnie 
eksploatowane, a zyski trafiają głównie za granicę

• największym producentem ropy w Afryce jest 
Nigeria. Są na południu kraju, jednak zyski 
nierówno dzielone na regiony – północ nie 
korzysta – napięcia wewnętrzne. Na południu za 
to zniszczenia środowiska naturalnego

• zyski z ropy trafiają do koncernów i elit 
nigeryjskich. Ruch na Rzecz Wyzwolenia Delty 
Nigru – akcje dywersyjne wymierzone w przemysł 
naftowy (porwania, wysadzanie infrastruktury)

•  około jednej trzeciej importu ropy do Chin trafia z 
Afryki. Chińczycy kontrolują także wydobycie 
minerałów i metali szlachetnych (miedź, kobalt, 
rudy żelaza). Szykują się do eksploatacji ropy z 
Kenii.

• w wielu krajach cała gospodarka i budżet 
uzależnione od cen surowców



Stany Zjednoczone Ameryki

•Naturalne granice – na północy Wielkie 
Jeziora i skalista Tarcza Kanadyjska, 
na południu rzeka Rio Grande i Zatoka 
Meksykańska, na wschodzie Atlantyk, 
na zachodzie Pacyfik

• na wschodzie rozpościera się Nizina 
Atlantycka ograniczona od zachodu 
pasmem Appalachów

• dalej na zachód Wielkie Równiny 
(stanowią zlewisko rzeki Missisipi 
wpadającej do Zatoki Meks.) sięgające 
po Góry Skaliste

• Między Górami Skalistymi a górami 
Sierra Nevada rozciąga się obszar 
pustynny

• Między Sierra Nevada a Pacyfikiem 
wąska przybrzeżna równina  



Najlepsze na świecie warunki geograficzne

• gigantyczna linia brzegowa i dostęp 
zarówno do Pacyfiki oraz Atlantyku ułatwiły 
zostanie potęgą morską

• na wybrzeżu liczne naturalne porty, 
szczególnie na północnym wschodzie

• bardzo duża powierzchnia powoduje 
dostęp do licznych żyznych ziem 
uprawnych

• klimat na większości terytorium sprzyja 
uprawie roli (nadwyżki żywności) – obecnie 
USA największym producentem

• doskonale rozwinięta sieć spławnych rzek 
– najważniejsza Missisipi, spływają do niej 
rzeki z całych Wielkich Równin (z wielką 
Missouri) – ułatwiały komunikację oraz 
transport

• otoczenie naturalnymi granicami sprawia, 
że USA są w zasadzie nie do podbicia



 Terytoria zależne od Stanów Zjednoczonych
• dzięki terytorium zależnym USA kontrolują zarówno Atlantyk, jak i Pacyfik oraz Zatokę Meksykańską

• na wielu z wysp zależnych od USA znajdują się bazy wojskowe

• szczególnie istotne wyspy Guam, dzięki którym USA kontrolują sytuację na Dalekim Wschodzie



Stałe bazy wojskowe USA na świecie



USA posiadają bardzo bogate złoża surowców naturalnych:
• Ropa – USA posiadają potwierdzone rezerwy 48 miliardów baryłek ropy (2,8 proc. rezerw światowych)
• Gaz – 8,7 bilionów metrów sześciennych potwierdzonych rezerw (4,7% rezerw światowych)
• Węgiel – 251,5 miliarda ton potwierdzonych rezerw (22% rezerw światowych)



Chiny – klasyczne mocarstwo 
lądowe

• Chiny przez lata odwrócone od mórz
• zagrożenie głównie od lądu

• granice z bardzo wieloma krajami

• krótkie morskie szlaki transportowe 
łączące ich z partnerami handlowymi

• obecnie posiadają naturalne bufory 
chroniące rdzeń Chin – Wyżyna 
Tybetańska i Himalaje od zachodu, 
pustynia Gobi i słabo zamieszkany 
rosyjski daleki wschód od północy

• obecnie Chiny coraz odważniej 
patrzą na morza – np. Sznur Pereł 
(morska odnoga NJS) z portem w 
Gwadarze (Pakistan)



Specyfika geograficzna Chin

• sercem państwa jest Nizina Chińska – jedno z 
najbardziej zaludnionych miejsc na świecie

• zamieszkuje ją ok. miliarda ludzi (70% populacji) 
, choć jest to teren dwa razy mniejszy niż USA

• klimat oraz nawodnienie obszaru ułatwiły mu 
produkcję rolną na duża skalę (soja i ryż), dzięki 
czemu miał miejsce przyrost populacji 

• obecnie 40% ziem uprawnych jest 
zanieczyszczona, co zagraża produkcji żywności

• przez Nizinę Chińską przepływają dwie wielkie 
rzeki – Huang He i Jangcy – wykorzystywane w 
rolnictwie. Obecnie szczególnie Haung He 
niezwykle zanieczyszczona

• Między dwiema wielkimi rzekami przekopano 
Wielki Kanał (VII w. n. e. – największy sztuczny 
kanał transportowy na świecie) co ułatwiło 
transport i komunikację

• atrakcyjność Niziny Chińskiej przyciągała obce 
ludy, więc Chiny dążyły do ekspansji w głąb lądu, 
by zapewnić sobie bufory



Inne kluczowe regiony

• Sinkiang – największa prowincja Chin, 
półautonomiczna

• Zamieszkana prawie w połowie przez 
Ujgurów (lud pochodzenia tureckiego), 
którzy dążą do separacji (Turkiestan 
Wschodni)

• prowincja dla Chin ważna jako bufor 
oraz jako część NJS – prowadzi 
tamtędy między innymi  droga do portu 
w Gwadarze

• Tybet – chiński region autonomiczny, 
zamieszkany w zdecydowanej 
większości przez Tybetańczyków 
(Wolny Tybet)

• Szczególnie istotny jako bufor między 
Indiami a Chinami 

• na Wyżynie Tybetańskiej źródła trzech 
wielkich chińskich rzek – Huang He, 
Jangcy i Mekongu



Pierwszy łańcuch wysp

• Wyspy położone na Morzu 
Południowochińskim

• Chiny otoczyły 9 liniami teren, który wg 
ich opinii do nich należy (ostatnio 10 
kreska – Tajwan)

• najbardziej zapalne – Wyspy Spratly. 
Roszczenia do nich mają Chiny, 
Wietnam, Tajwan, Filipiny, Malezja, 
Brunei)

• panowanie na tym obszarem oznacza 
pełen dostęp do najważniejszego szlaku 
transportowego, który następnie idzie 
przez cieśninę Malakka (między Malezją 
i Indonezją)

• ważne także surowce naturalne 
prawdopodobnie położone w okolicach 
wysp (Chiny są gigantycznym 
importerem surowców)

• na północny wschód od Tajwanu Wyspy 
Senkaku (chin. Diaoyu) – są na szlaku 
pozwalającym ominąć Okinawę



Bliski Wschód
• teren ograniczony od zachodu Morzem 
Śródziemnym, od północy Morzem Czarnym, 
od południa Morzem Arabskim, na 
wschodzie góry wschodniego Iranu

• wbrew pozorom zróżnicowany – żyzne 
ziemie między Tygrysem i Eufratem 
(Mezopotamia), wysokie góry (Zagros i 
Elburs w Iranie) oraz olbrzymia Pustynia 
Arabska

• część arabska – trudno dostępne tereny, 
ludzie osiedlali się na peryferiach pustyni nie 
tworząc państw

• dlatego tereny te trafiały pod panowanie 
kolejnych imperiów – Arabskiego, 
Osmańskiego (1299-1922; najdłużej) i 
kolonialnych (Francja i Wlk. Brytania)

• umowa Sykes-Picot – sztuczny podział 
dużej części Bliskiego Wschodu (gł. 
arabskiego) między Francję i Wlk. Brytanię

• kolonializm pozostawił arabską część 
podzieloną na często sztuczne państwa – 
napięcia religijne i etniczne



Irak i Syria

• Irak – zamieszkały przez Arabów 
sunnickich, szyickich oraz Kurdów

• Dlatego imperium Osmańskie podzieliło ten 
teren na trzy jednostki administracyjne 
zarządzane przez Bagdad, Basrę i Mosul

• Brytyjczycy złączyli te tereny w jeden 
obszar administracyjny

• po obaleniu dyktatora Saddam Husajna 
napięcia między trzema grupami – 
Kurdowie chcą niepodległości, większość 
szyicka chce odbić sobie lata pod butem 
sunnitów

• Syria – 70% sunnitów, jednak oprócz nich 
także szyici, alawici (Assad – odłam 
szyizmu) i inne religie

• Francuzi wcielili alawitów, zamieszkujących 
góry, do policji i armii – stali się wiodącą siłą 
polityczną, choć byli w mniejszości (12%) 

•Tego typu napięcia religijne w większości 
krajów regionu



Iran
• Iran – niearabski kraj Bliskiego Wschodu, większość 
obywateli to Persowie (60%)

• bardzo duża powierzchnia – większy od Francji, 
Niemiec i Wielkiej Brytanii razem wziętych (rzadko 
zaludniony 80 mln mieszkańców)

• niewielka przestrzeń nadaje się do życia – wysokie 
góry, pustynie i solniska

• Zagros – pasmo górskie na zachodzie; Elburs – na 
północy (niedaleko Teheranu)

• na zachód od Zagrosu równina oddzielona od Iraku 
rzeką Szatt al-Arab – tam znajdują się ważne pola 
naftowe Iranu (pozostałe leżą na północy oraz w 
centrum kraju)

• geografia sprawia, że Iran jest niezwykle trudno 
podbić – jest otoczony naturalnymi granicami

•największy wróg Iranu Izrael znajduje się 1600 km na 
zachód – samoloty musiałyby przelecieć przez 
Jordanię i Irak

• górzysty teren niezwykle utrudnia jednak rozwój 
gospodarczy – szczególnie sieci transportowe

• cieśnina Ormuz – kluczowa dla Iranu, przepływa tędy 
20% światowych transportów ropy – as w rękawie





Subkontynent indyjski
•  Na subkontynent składają się Indie, 
Pakistan, Bangladesz, Nepal i Bhutan

• otoczone naturalnymi granicami – od 
południowego zachodu pustynia 
Beludżystanu, pasma górskie Hindukusz, 
Karakorum, Himalaje, na południu to 
Morze Arabskie, Ocean Indyjski i Zatoka 
Begalska

• teren wewnątrz jest relatywnie płaski
• bardzo zróżnicowany klimatycznie – od 
mroźnej północy po tropikalne południe

• duże rzeki Brahmaputra, Ganges, Indus
• niezwykłe zróżnicowanie kulturowe – 
spowodowane różnicami klimatycznymi i 
wpływem wielkich rzek na rozwój kultur

• z powodu wielości kultur nigdy nie 
powstała silna centralna władza – nawet 
kolonizatorzy (UK) oparli się o 
autonomiczne regiony

• w zasadzie żadne państwo nie kontroluje 
w pełni swojego terytorium



Indie i Pakistan – ciągły spór

• Powstały po podziale brytyjskiej kolonii – 
muzułmańskie Pakistan Zachodni i 
Wschodni (obecnie Bangladesz) oraz w 
większości hinduskie Indie

• Indiom po podziale przypadła 
zdecydowana większość przemysłu , 
przychodów podatkowych oraz dużych 
miast

• Pakistan otrzymał 17% rezerw 
finansowych i rolnictwo

• Pakistan – Pendżabowie (60%), 
Sindhowie (14%), Pasztuni (14%) i 
Beludżowie (5%) – każdy własny język

• Beludżystan – kluczowa prowincja – 
większość złóż surowców i Gwadar

• obecnie najbardziej zaciekły spór o 
Kaszmir – podzielony między oba kraje

• Indie chcą pozbawić Pakistanu granicy z 
Chinami i uniemożliwić współpracę

• Pakistan chce mieć jak najszerszą 
granicę z Chinami i bezpieczeństwo 
wodne – Indus zanim trafi do Pakistanu 
przepływa przez indyjską część Kaszmiru



Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dziękuję za uwagę
Piotr Wójcik Katowice


