
TEMAT DODATKOWY EDB 
 
Pandemie i epidemie na świecie w XXI wieku 
 
 
1) Bardzo proszę o wykonanie prezentacji multimedialnej na powyższy temat 
powinna liczyć ona ok 15-20 slajdów 
 
2) Termin wykonania minie w sobote 21marca. 
 
3) Prezentacje należy wykonać w 5osobowych grupach( podzielcie się proszę kto jaką część 
wykonuje następnie w trybie online połączcie w całość i wyślijcie na mój adres email- 
karolinakarolakZST@interia.pl) ZA PODZIAŁ KLASY NA 
GRUPY ODPOWIEDZIALNY JEST PRZEWODNICZACY 
 
BARDZO WAŻNA SPRAWA- W TYTULE E-MAILA PROSZĘ 
WPISAĆ KLASĘ I NAZWISKA OSÓB WYKONUJACYCH 

 
WPROWADZENIE 

Nawracające epidemie 

O epidemii możemy mówić wtedy, gdy dana choroba występuje w 
określonym czasie i na określonym terenie, wywołując 
zachorowania w liczbie większej niż oczekiwana. Pandemia zaś 
ma zasięg globalny - występuje na kilku kontynentach. Historia 
pamięta kilka przypadków epidemii i pandemii, które w swoim 
czasie dziesiątkowały społeczeństwa. Jedną z największych była 
epidemia dżumy, która to w XIV wieku uśmierciła 20-25% 
ludności Europy. Liczbę ofiar szacuje się nawet na 100 milionów. 
 
Choć czarna śmierć kojarzy się głównie ze średniowieczem, 
choroba powracała do nas wielokrotnie. Zaraza była obecna w 
każdym roku w okresie 1346–1671. Ostatni z nawrotów miał 
miejsce nie tak dawno temu - w latach 1855–1959. Nazwano go 
Trzecią wielką pandemią dżumy. Pandemia, która rozpoczęła się 
w Chinach, rozprzestrzeniła się na tereny Azji, gdzie w samych 
tylko Indiach zabiła 10 milionów ludzi. Kolejne jej ognisko 
wybuchło w San Francisco na początku XX wieku. Jak się 
okazuje, nie udało jej się w pełni zwalczyć: szacuje się, że obecnie 
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każdego roku w USA 5–15 osób zaraża się tą chorobą. Co jeszcze 
zagraża nam w XXI wieku? 

 
Za jedną z najnowszych współczesnych epidemii odpowiada 
koronawirus 2019-nCoV, znany także jako wirus z Wuhan, 
miasta znajdującego się w środkowych Chinach. Pierwsze 
przypadki zachorowań odnotowano tam na początku 
grudnia 2019 r. Od tej pory wirus zabił ponad 4000 osób 
(stan na 11.03.2020). Wirus rozprzestrzenił się już na całym 
świecie. Jego kolejne ogniska pojawiają się w: 

 

USA 

Niemczech 

Francji 

Polsce 

Włoszech 

Hiszpanii 

Iranie 

Kanadzie 

Hongkongu 

Tajlandii 

Japonii 

Korei Południowej 

Wietnamie 

Singapurze 

Malezji 



Nepalu 

Australii 


