
temat lekcji:

Wędrówki dalekie i bliskie.

Odczytywanie, interpretowanie i
prezentowanie danych
statystycznych

Swoje odpowiedzi możesz zapisywać w zeszycie albo na wydrukowanej karcie pracy poniżej.

Zadanie 1

Uzupełnij zdania, korzystając ze słów: migracja, repatriant, uchodźca, emigrant, imigrant, migracja

ekonomiczna.

1. Całokształt przemieszczeń, które mogą spowodować zmianę miejsca zamieszkania na pewien czas lub

na stałe, to…………………………… .

2. Cudzoziemiec, który przybył do Polski z różnych powodów, na przykład edukacyjnych, to…………….. .

3. Osoba, która uciekła ze swojego kraju z powodu wojny, to…………………………….. .

4. Polak, który wyjechał na pewien okres do innego kraju, to…………………………….. .

5. Wyjazd do wybranego kraju Unii Europejskiej w celu poprawy standardu życia to……………………. .

6. Polak, który wrócił do ojczyzny po wcześniejszym przymusowym wywiezieniu jego lub jego najbliższej

rodziny, to…………………………….. .



Zadanie 2

W parach wykonajcie ćwiczenia z odczytywania i prezentowanie danych o zjawisku migracji.

A. Odczytaj z tabeli:

a. Który kraj przyjął ogółem najwięcej imigrantów i imigrantek w 2017 roku?

b. W którym kraju mieszka najwięcej osób pochodzących z rodziny imigranckiej, urodzonych

w tym kraju?

c. W którym kraju proporcjonalny udział imigrantów i imigrantek urodzonych w tym kraju w

2017 roku był najwyższy?

B.



C. Odczytaj z diagramu słupkowego:

a. W którym kraju odnotowano najwyższe wskaźniki imigracji w 2017 roku w stosunku do

populacji mieszkańców i mieszkanek, a w 2018?

b. W których krajach zarejestrowano ponad 15 imigrantów i imigrantek na 1000

mieszkańców i mieszkanek w 2017 roku, a w których w 2018?

c. Na podstawie danych z diagramu ułóż dowolne pytanie i poproś, aby odpowiedzieli na nie

koleżanka lub kolega.



D. Korzystając z diagramu kołowego, odpowiedz na pytania:

a. Obywatele i obywatelki którego kraju złożyli najwięcej wniosków o zezwolenie na pobyt

stały w Polsce w 2017 roku?

b. Jaka to część wniosków złożonych przez obywateli i obywatelki pięciu państw?

c. Jaki procent wniosków złożonych przez obywateli i obywatelki pięciu państw stanowią

wnioski złożone przez obywateli i obywatelki Wietnamu?

Liczba wniosków o zezwolenie na pobyt stały w Polsce w 2017 r. według obywatelstwa

Źródło: Urząd do spraw cudzoziemców, “Biuletyn informacyjny”, kwiecień 2018, nr 3.



E. W wartościach względnych państwem członkowskim UE o najwyższym odsetku cudzoziemców i

cudzoziemek w 2018 roku był Luksemburg, gdzie stanowili oni ogółem 48% ludności.

a. Na podstawie wykresu wskaż państwa, w których odsetek cudzoziemców i cudzoziemek

jest wysoki (co najmniej 10% populacji rezydentów).

b. Na podstawie wykresu wskaż pięć państw, w których jest najwyższy odsetek

cudzoziemców i cudzoziemek spoza krajów członkowskich UE.

c. W których państwach cudzoziemcy i cudzoziemki z UE i spoza niej są mniej więcej

równoliczni?

F. Obecnie mamy na świecie 65,6 miliona osób, które musiały opuścić swoje miejsce zamieszkania.

To jakby migrowała ludność 38 miast wielkości Warszawy. 25,3 miliona z tych ludzi to uchodźcy,

którzy uciekli przed prześladowaniami nie tylko z domu, ale i z własnej ojczyzny. Ponad połowa

wszystkich uchodźców na świecie (55%) pochodzi z trzech państw: Syrii, Afganistanu i Sudanu

Południowego. Które dane najbardziej Cię zaskoczyły, zainteresowały w tym tekście? Przedstaw

te dane graficznie w dowolnie wybrany sposób.

Materiał powstał w ramach projektu

“W świat z klasą” współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej.


