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DZISIAJ NA LEKCJI POZNACIE PROBLEMY 
SPOŁECZNE, GOSPODARCZE I POLITYCZNE 
UKRAINY   
 
 
PRZED LEKCJĄ WARTO ZOBACZYĆ  
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=
VFGCJCYODDK 

https://www.youtube.com/watch?v=vFGCJCYODdk
https://www.youtube.com/watch?v=vFGCJCYODdk


UKRAINA  

• Powierzchnia 603 700 km² 

• Liczba ludności 37 289 000 

• Głowa państwa prezydent Wołodymyr Zełenski 

• Ustrój polityczny demokracja  

• Herb 

 

 

• Moneta hrywna  

 



POŁOŻENIE  

Państwo położone  

w Europie 

Wschodniej, stolicą 

Ukrainy jest Kijów  



UKRAINA WCZORAJ 
• Do roku 1991 Ukraina nie była suwerennym, czyli samodzielnym państwem. Stanowiła ona 

część Związku Radzieckiego (ZSRR). Państwo całkowicie było uzależnione od decyzji 

podejmowanych w Moskwie  

• Druga największa republika zaraz po ZSRR 

• Czynniki wpływające na pozycje Ukrainy w ZSRR: duża liczba ludności, strategiczne położenie 

geograficzne, wysoki poziom gospodarczy, bogactwo surowców naturalnych, bardzo dobre 

gleby 

• W roku 1991 dochodzi do rozwiązania ZSRR, przez co Ukraina otrzymuje szanse na 

zbudowanie samodzielnego państwa.   



TRUDNOŚCI UKRAINY PO 1991 ROKU  
• Podziały i niepokoje społeczne ( wiele osób wolało dalszą współpracę z Rosją. Obawiało się 

Europy zachodniej. Ludzie byli niezadowoleni z decyzji władz. Poniżej zamieszczam mapę o 

referendum w sprawie zachowania ZSRR. Prawie ¾ mieszkańców opowiedziało się za 

zachowaniem ZSRR 

 

 

 

 

 

 

 

• Zależność gospodarcza od Rosji ( duża część towarów z Ukrainy była sprzedawana do Rosji. 

Rosja stanowiła główny rynek zbytu) 

 



TRUDNOŚCI UKRAINY PO 1991 ROKU  

• Brak zgody w sprawie przyszłego ustroju państwa (brak porozumienia w przypadku stanowiska 

prezydenta i premiera) 

• Bardzo duża korupcja państwa (zjawisko to zniechęciło zachodnich inwestorów) 

• Własność państwowa i zacofanie technologiczne ( towary pochodzące z Ukrainy były słabej 

jakości i nie miały dużej wartości) 

• Brak własnej waluty ( wcześniej walutą ukraińską był rubel, który obowiązywał w całym ZSRR. 

Obecna waluta hrywna jest bardzo podatna na wahania cen i rynku) 

 



KORUPCJA W 2019 ROKU 

Ukraina obecnie 

to jedno  

z bardziej 

skorumpowanych 

państw Europu. 

Gorzej sytuacja 

wygląda tylko  

w Rosji  



POZIOM ŻYCIA NA UKRAINIE  



EUROMAJDAN  
Brak poprawy sytuacji na Ukrainie, a także 

działania władzy przeciwko integracji z Unią 

Europejską doprowadziło do wzrostu 

niezadowolenia w społeczeństwie. Na 

przełomie 2013 i 2014 roku doszło do licznych 

manifestacji, w których brało udział nawet 800 

tys. osób. Wydarzenia oraz negatywna opinia 

społeczna zmusiły prezydenta do opuszczenia 

kraju. Ukraina jednak nadal pozostała 

pogrążona w konfliktach i interesach 

najbogatszych. 



SPÓR O KRYM  
Bunt społeczny oraz siłowe odsunięcie od władzy prezydenta Ukrainy sprawiły, że duża część 

społeczeństwa Ukrainy i Rosjanie mieszkający na Ukrainie zaczęli odczuwać niepokój.  

W zaistniałej sytuacji wojska rosyjskie zdecydowały się na zajęcie Krymu. Działanie to spotkało 

się z niezadowoleniem areny międzynarodowej. Obecnie wiele państw nadal uznaje, że Krym 

należy do Ukrainy, a bezprawnie została zajęty przez Rosję 

 

Ciekawostki  

https://www.youtube.com/watch?v=yB8AKWjnvz8&t=105s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yB8AKWjnvz8&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=yB8AKWjnvz8&t=105s


PROCES WYLUDNIANIA SIĘ UKRAINY  

Bardzo zły stan ukraińskiej gospodarki oraz brak 

perspektyw na lepsze jutro przełożyło się na 

negatywne nastroje społeczne. Wiele osób 

zdecydowało się w obawie o swoje życie i zdrowie na 

opuszczenie kraju i próbuje ułożyć sobie życie od 

nowa za granicą np.: w Polsce.  



MIGRACJE LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ 
DO POLSKI  



KORONAWIRUS A OBYWATELE 
UKRAINY  

Dziesiątki tysięcy obywateli Ukrainy powracają do swojego kraju w związku z epidemią 

koronawirusa. Władze Ukrainy organizują specjalne połączenia lotnicze, ale też kursy pociągów, 

które w weekend wyjadą z Przemyśla przez Lwów do Kijowa. Niektórzy obywatele Ukrainy są 

zmuszeni wrócić do swojego kraju, bo z powodu epidemii stracili w Polsce pracę np.:  osoby 

pracujące w restauracjach 



ZADANIA I NOTATKA DO ZESZYTU  
1) Wymień i wyjaśnij trudności Ukrainy po roku 1991. 

2) Wymień przyczyny migracji ludności ukraińskiej do Polski  

 

Odpowiedzi zapisujemy w zeszycie i wysyłamy w wiadomości prywatnej. 

 

Pozdrawiam Was geograficznie i życzę powodzenia   

 


