Temat: Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw na świecie
Karta pracy
Zadanie 1.
Podkreśl ekonomiczne wskaźniki sytuacji społeczno - gospodarczej.

stopa bezrobocia,

dostęp do wody pitnej,

udział usług w tworzeniu PKB,

śmiertelność niemowląt,

zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca,

liczba lekarzy na 1000 mieszkańców

Zadanie 2.
Przyporządkuj niżej podanym czynnikom wpływającym na rozwój danego obszaru
odpowiadające im przykłady.
a) ekonomiczne
b) przyrodnicze
c) polityczne
d) historyczne
e) kulturowe

A) występowanie surowców mineralnych
B) wojny domowe
C) zasoby finansowe państwa
D) poziom wykształcenia społeczeństwa
E) kolonializm

a) ........ b) ....... c) ........ d) ....... e) .......
Zadanie 3.
Dopasuj do odpowiedniej kategorii państw niżej wymienione kraje, uwzględniając
wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) :
Brazylia, Australia, Kanada, Chiny, Madagaskar, Indie, Argentyna, Sudan, Hiszpania,
Pakistan, Nowa Zelandia,

a) bardzo wysoko rozwinięte – HDI powyżej 0,790: ....................................................
.......................................................................................................................................
b) wysoko rozwinięte – HDI od 0,698 do 0,790: .........................................................
.......................................................................................................................................
c) średnio rozwinięte – HDI od 0,522 do 0,698: ..........................................................
......................................................................................................................................
d) słabo rozwinięte – HDI poniżej 0,522: ..................................................................

W razie potrzeby:

Zadanie 4.
Poniżej podano niektóre cechy określające poziom rozwoju społeczno - gospodarczego
krajów. Przyporządkuj wymienionym grupom państw odpowiednie cechy (A-P).
A. Eksplozja demograficzna.
B. Tania, wysoko kwalifikowana siła robocza.
C. Wysoki wskaźnik urbanizacji.
D. Znaczny udział osób starszych w społeczeństwie.
E. Restrukturyzacja przemysłu.
F. Dominacja rolnictwa w strukturze zatrudnienia.
G. Malejący przyrost naturalny.
H. Znaczny udział niedożywionych i głodujących.
I. Bardzo niski wskaźnik urbanizacji.
J. Niewielka liczba osób niedożywionych.
K. Wysoka wydajność pracy i znaczna liczba wysoko kwalifikowanych pracowników.
L. Niski lub ujemny współczynnik przyrostu naturalnego.
Ł. Niski poziom oświaty, znaczny odsetek analfabetów.
M. Wysoki poziom wykształcenia ludności.
N. Przewaga przemysłu w strukturze zatrudnienia i wzrost znaczenia usług.
O. Tania, niewykwalifikowana siła robocza.
P. Wzrost urbanizacji i rozrastanie się dzielnic nędzy.
Cechy państw wysoko rozwiniętych gospodarczo: ......................................................
Cechy państw średnio rozwiniętych gospodarczo: ......................................................
Cechy państw słabo rozwiniętych gospodarczo: ......................................................

