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DYsPRoPoRcJE W RozWoJU EKoNoMlczNYM PAŃSTW

Zadanie'1.
Podkleśl €konomi€Żne wskaźniki s}tuaciiśpoleczno gospodarczej'

śmiertelflość niefiowląL stnpa bezrobocia, dostęp do i'ody pitnej'

dzial usłw yl ti!'otzeniu PKB, udziął yl 1iatoy/ej ptodukcji (fip' energii elektrycznej)'

śreinia długość trwania ż/cil], od'setek PKB przeznaczony na eduka'cję'

zużycie e1xergii elektrrcŻfiej ną 1 mieszkańca' rcczne tempo wzrostu PKB

zadanie 2.
MaPa Przedstawia wskaźnik IoŻWoju sPołecznego (HDI) na świecie w 2012 r'

wskaŹi k rcŻrciu spdecnto (HDl) w 2o12 i

- ig"*,;;"Ę. m &łęla"-"* l f'łŁ:s*)"-"* r .&dffisdo@"lĘt ffidery"

]y'I tabeli PrŻealstawiono $'artość PKB prz}?adającą naiednego mieszkańca oraz strukurę PKB

wg sektorów gospoda <i w wybranych panstwach świata w 2012 r
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Nazwa państwa Grupa państw PKB
IUSD/os.l

Struktura PKB [%]

rolnictwo pŻemysł usługi

52 219 2 28 70

37 749 5 25 70

6 091 10 45 45

262 44 23

3 557 14 47 39

1 035 47 9 44

Źró&o: wwwworldbank'orBi The world lactbook 20l2.

Agnieszka
Pole tekstowe
Zapoznaj się z rozdziałem z podręcznika "Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw" /str. 129-134/.Wykonaj kartę pracy zamieszczoną poniżej i prześlij na adres: dyrektor@cku2.waw.plTermin wykonania pracy: 5.11



a) wpisz we właściwe mieisca tabeli Poniź6Ż€ nazwy państw.

Chiryt, Kanada, Nob'a Zelandia, Indonezja, CzrLd, Demokratyczna RepubLika Konga

b) PodŻiel kaje lłTmi€nione w podprmkcie a na wysoko' średnio i niŚko roŻwinięłe pod łżględ€m
spoleczno-gospodarczym. w trm celu wpisz obok nazw pańŚtw w tabeli litery| A (krai€ \łTsoko
rozwinięte)' B (kaie średnio IoŻwinięt€) i c (kraje nisko roŻwinięt€).

c) Podkrcśt w podpunkcie a nazwy dwóch krajóvr zdicŻany.h do bogatei Północy.

d) wymień dwie, niezwiązane ze środowiskiem przyrodniczym' przyczyny niskiei wartości HDI
w Afryce.

Cechypaństwwysoko lozwiniętych gosPodalczo:

cechypalistw średnio rozwiniętych gosPodarcŻo:

cechyPaństwsłabo roŻv.iniętych gośpodarcŻo:

zadanię 4.
wymień cztery prŻykłady działarń Podeimowanych w celu Żniwelołania nierówności w rozwoiu
społeczno-sospodarczym państw świata.

Zadanie 3.
Poniżej podano ni€kóre cechy określające stopień roŻwoitr Śpołeczno-gospodarczego krajó\ł'
PrzyPorządkuj wyrnieDionym grupom pańŚtw odpowiedńe cechy (A_R)'

A. EksploŻja demograliczna. L' wysoka \arydajność Ptacy i ŻnacŻfialicŻba

B. Tania, wysoko kvaliffkowana sła robocza. wysoko kwalilikowanych pracowników

c. wysoki wskaźnik urbanizacii. Ł' Ński lub ujemny współcz}'nnik PrzFoŚtu
D' znaczny udzial osób stalszych w społeczeństwie. nafuralnego'

' M.Niski poziom oświat}, znaczny odselekL. KeSrruKTuflu acra przemysru,
analfabetów'f. Dominacja rolnictwa w strukurze zalrudnienia. ,- ... .

G' Malejący przFost naturalny' N' wysoki poziom wykształC en ia ]udn ośĆi'

o' PEewasa orzemlslu w strukturze Żatrudnienia
H. znaczny udzia] niedoż}.wionych i gloduiąCych. i *zrost"znaczenia usfug.
I. Baldzo niski wskźnik ulbanizacji. P Tania, niewykwalifikowana siła robocŻa.
J' Dominacja uslug w strukturze zatrudni€nia. R. Wzrost urbanizacji i rozrastanie się dŻielnic
K' Niewielka liczba osób niedożywionych. nędzy'




