Temat: Wyżywienie na świecie.

Karta pracy

Zadanie 1.
Oceń prawdziwość każdej informacji. Wpisz znak X w odpowiednie komórki tabeli.
Nr
1

2
3
4
5

Informacja

Prawda

Fałsz

Poziom wyżywienia osób, które spożywają mniej niż 50g
białka dziennie, zgodnie z normami FAO określa się jako
normalny
Największy odsetek głodujących występuje w krajach
Sahelu
Zielona rewolucja polegała m.in. na wprowadzaniu,
nowych, wydajniejszych odmian zbóż
Głód utajony występuje wtedy, gdy w pożywieniu brakuje
białka, soli mineralnych i witamin
Problem otyłości jest charakterystyczny dla państw słabo
rozwiniętych gospodarczo

Zadanie 2.
Mapa przedstawia obszary głodu i niedożywienia na świecie.
Podkreśl nazwy państw, w których udział głodujących i niedożywionych w ogólnej
licznie ludności przekracza 35%.

Państwa: (podkreśl właściwe)
Angola, Chiny,
Indonezja, Libia,

Australia,

Etiopia, Meksyk,

Kolumbia, Turcja,

Algieria,

Jemen,

Brazylia,

Afganistan, Kazachstan, Ukraina, Madagaskar,

Zambia, Chile, Demokratyczna Republika Konga

Zadanie 3.
Wśród niżej podanych przyczyn głodu na świecie zaznacz literą P - przyczynę
przyrodniczą, a literą A - antropogeniczną.
kryzysy gospodarcze - .......
niedobór wody - ........
niski poziom rolnictwa - ............
susze - ........
nieracjonalna gospodarka glebami - .......

epidemie - ..................
wysoki przyrost naturalny - ...........
konflikty zbrojne - ..........
huragany - ...........
plagi szkodników - ........

Zadanie 4.
Poniżej zawarte zostały sposoby ograniczania głodu na świecie. Zaznacz zdania, które
dotyczą działań doraźnych lub długofalowych ( doraźne / długofalowe).
a) nawadnianie terenów - .............................
b) edukacja rolników - .................................
c) bezpośrednie dostarczanie produktów spożywczych - .........................................
d) zwiększenie powierzchni upraw - ........................................
e) ograniczenie barier w handlu żywnością - ........................................

Zadanie 5.
Wśród wymienionych niżej organizacji podkreśl te, które mają na celu zwalczanie głodu
i niedożywienia na świecie.

Światowa Organizacja Zdrowia,

Unia Europejska,

Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa,
Bank Światowy,

Liga Państw Arabskich,
Polska Akcja Humanitarna,

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci,

Wspólnota Niepodległych Państw, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Zadanie 6.
Uzupełnij schemat przyczynowo-skutkowy przedstawiający dwie drogi prowadzące
do zmniejszenia produkcji żywności.

A. Zmniejszenie produkcji żywności.
B. Stopniowe wyjaławianie gleb.
C. Nieprzekazywanie doświadczenia dzieciom.
D. Epidemia AIDS.
E. Zbyt intensywna eksploatacja gleb.
F. Zbyt mały odsetek dorosłych.
G. Zmniejszenie plonów.
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