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IV. Europa – nasz kontynent
W tym rozdziale dowiesz się:

Flaga i hymn Unii Europejskiej, Europarlament,
Europejski Trybunał Sprawiedliwości, koszykarskie i
piłkarskie mistrzostwa Europy, wspólny pieniądz euro
– ciągle słyszymy słowa „Europa”, „europejski”. Ludzie z różnych państw europejskich przyjeżdżają do
naszego kraju w gościnę i na stałe, a my bez przeszkód
jeździmy po kontynencie i poznajemy doświadczenie
innych krajów. W sklepach i na bazarach kupujemy towary, wyprodukowane w różnych krajach, kawiarnie i
restauracje oferują dania różnych kuchni narodowych.
Europa to nie tylko nazwa kontynentu, na którym
żyjemy. Słowo to symbolizuje często pokojowe współżycie ludzi różnych narodowości. Poszanowanie praw
człowieka, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, demokracja – to bardzo ważne cechy współczesnej kultury europejskiej.

Gdzie przebiega umowna granica między Europą i Azją?
Skąd pochodzi nazwa Europy?
Jakie są wspólne cechy państw europejskich?
Co to jest kultura europejska?
W jakich językach mówią i jakie religie wyznają
Europejczycy?
Na jakie regiony dzielą się kraje europejskie?
Co to jest „żelazna kurtyna”?
Jak powstała Unia Europejska?
Jakie są największe zalety i wady UE?
Jak zarządzana jest Unia Europejska?

Legenda o pięknej Europie
Tam, gdzie dziś leżą Izrael, Liban i Syria, w dalekiej przeszłości była kwitnąca Fenicja. Jeden z jej władców król Agenor miał
cudownej piękności córkę imieniem Europa. Zakochał się w niej
najważniejszy z bogów – Zeus.
Kiedy pewnego razu Europa bawiła się z przyjaciółkami na
brzegu Morza Śródziemnego, zbliżył się do nich Zeus w postaci byka. Porwał on królewską córkę i na swoim grzbiecie zawiózł
na wyspę Kretę, gdzie znów przybrał boskie oblicze.
Europa urodziła na Krecie trzech synów. Jeden z nich – Minos
– został królem Krety. Na tej wyspie powstała pierwsza cywilizacja europejska, której osiągnięcia rozpowszechniły się po świecie.

Słowo „Europa” pochodzi od staroasyryjskiego słowa ereb, oznaczającego „zachód”.
W starożytnej Grecji wszystkie ziemie,
leżące na zachodzie, nazywano Europą, a na
wschodzie – Azją.

Ocean Arktyczny
Powierzchnia: 10,5 mln km2
Ludność: 717 mln

Europa

Ameryka
Północna

Azja
44,4 mln km2
3879 mln

24,2 mln km2
528 mln

Ocean
Spokojny

Ocean
Atlantycki
Afryka
Ocean
Spokojny

30,3 mln km2
959 mln

Ameryka
Południowa

Ocean
Indyjski

17,8 mln km2
382 mln
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14,1 mln km2
–

Antarktyda

Australia i
Oceania
8,6 mln km2
32 mln

Czy wiesz, że?
• Europa to również nazwa satelity Jowisza.
• Europa to też wyspa koralowa
między Afryką i Madagaskarem.
• Nazwę Europa ma także masyw
górski w północnej Hiszpanii.
• Pieniądz krajów Unii Europejskiej
– euro – otrzymał swą nazwę od
słowa „Europa”.

• Europa liczy 730 mln mieszkańców i ponad 40
państw, używanych tu jest 70 języków.
• Różnorodność religii (katolicy, protestanci, prawosławni, muzułmanie).
• Zachowały się budowle z różnych epok kultury
(np. antyczne świątynie, gotyckie katedry, barokowe pałace).
• Wynalazki Europejczyków (np. maszyna parowa,
samochód) rozpowszechniły się po całym świecie.
• Języki europejskie (np. angielski, hiszpański) stały się światowymi.
• Europejscy uczeni, myśliciele, poeci do dziś wywierają wpływ na naukę i literaturę całego świata.
• W Europie ukształtowało się wiele stylów muzycznych.
• Forma rządów państwowych – demokracja –
powstała w starożytnej Grecji.
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Ropa naftowa – „czarne złoto”
Kraje Zatoki Perskiej – „światowa stacja benzynowa”
Kilkadziesiąt lat temu kraje Zatoki Perskiej zaliczane były do niezamożnych, zacofanych państw świata. W gorących pustyniach i górzystych półpustyniach żyli koczownicy, koczujący, jak i tysiąc lat temu, ze stadami bydła w
poszukiwaniu lepszych pastwisk i wody. Beduini ciągnęli z karawanami wielbłądów od oazy do oazy kupując i sprzedając towary. Chłopi w oazach uprawiali zboże, warzywa, owoce. Mieszkańcy wsi i miast nadmorskich też żyli
biednie. Zajmowali się rybołówstwem, zbierali perły, budowali statki. Zatoka Perska leżała daleko od ważnych szlaków morskich, nie było tu miejsc
dogodnych do budowy portów. Gorący klimat i bezkresne pustynie nie budziły większego zainteresowania tą ziemią. Tylko baśnie „Tysiąca i jednej
nocy” mówiły o niezwykle bogatym świecie arabskim, który zupełnie nie
przystawał do rzeczywistości.
Tradycyjne życie zaczęło się zmieniać po tym, jak w 1932 r. w Bahrajnie
odkryto pierwsze złoże ropy naftowej. Obecnie we wszystkich krajach Zatoki Perskiej jest ich ponad 30 000. Na ten region przypada 2/3 światowych
zasobów ropy, dlatego wcale nie przypadkiem przylgnęła doń nazwa światowej stacji benzynowej.
Ropę mają wszystkie kraje nad zatoką. Znajduje się ją pod piaskami pustyni i pod dnem zatoki. Wieże wiertnicze, ogromne cysterny z wodą, kontenery mieszkalne i biurowe są charakterystycznym widokiem w takich „oazach
naftowych”. Przez pustynię w stronę portów morskich ciągną się stąd rurociągi. Dużo platform naftowych stoi w zatoce, od których pod wodą również
odchodzą niewidoczne ropociągi,
Ilość ropy w tym regionie jest wprost niewiarygodna. Na pięć krajów przypada ponad połowa zasobów światowych. Wystarczy jej jeszcze prawie na
100 lat, choć w reszcie świata ropa ma się skończyć już mniej więcej za 40 lat.
Wypompowuje się tu dziennie trzecią część tego, co się wydobywa na całym
świecie. W wielu miejscach ropa zalega blisko powierzchni, łatwo więc ją wydobywać i kosztuje to 10 razy taniej niż np. na Morzu Północnym. Kraje Zatoki Perskiej same nie potrzebują wiele ropy, dlatego większość jej eksportują.

Zasoby ropy naftowej.

W złożach ropy często jest
wysokie ciśnienie.

3

wieża
wiertnicza
powierzchnia ziemi

warstwa nieprzepuszczalna
gaz ziemny
ropa
woda
skała roponośna
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Powstawanie złoża naftowego
Ropa utworzyła się z miliardów małych organizmów (planktonu),
które żyły w ciepłej, dobrze prześwietlonej i nasyconej tlenem wodzie. Obumarłe opadały i gromadziły się na dnie morskim. Z tych organizmów na dużej głębokości utworzyła się warstwa gnijącego mułu.
Powstanie skał roponośnych
Z biegiem czasu muł przykryły warstwy twardszych osadów. Pod
działaniem ich ciśnienia i wysokich temperatur warstwa mułu w ciągu
milionów lat stwardniała i zmieniła się w roponośne skały. Są one porowate i przypominają gąbkę. Po upływie czasu puste miejsca w skale wypełniły się ropą.
Powstanie złóż ropy
Pod wpływem ciśnienia puste miejsca w skale stawały się coraz mniejsze, a ropa była wyciskana przez pory i pęknięcia do skał leżących wyżej. Napotykając twarde i nieprzepuszczalne warstwy skalne, gromadziła
się w tzw. kolektorach.

1

Ropa naftowa – przyczyną wielkich zmian
Dochody z eksportu ropy uczyniły z państw ją posiadających prawdziwych krezusów. Nie ma na świecie takiego regionu czy kraju, który
by, wyprzedzając czas, przeskoczył ze średniowiecza we współczesność. W
krótkim czasie w miejscu koczowniczych namiotów i ubogich wiosek stanęły wielkie miasta. Ze szkła, betonu i stali pobudowano pełne przepychu
wielopiętrowe domy mieszkalne i biurowce, drapacze chmur, nowoczesne
hotele, ośrodki handlowe. Wielbłądów zastąpiły limuzyny, drewniane łódki rybackie – drogie jachty i kutry. Przez pustynię przerzucono oświetlane
prądem autostrady.
Zgodnie z tutejszym prawem, miejscowi mieszkańcy zwolnieni są z podatków, koszty leczenia w przychodniach i szpitalach pokrywa państwo. Nauka w szkołach i studia są bezpłatne.
W takich krajach, jak Kuwejt, ZEA, Katar miejscowych mieszkańców,
którzy zwykle wykonują tylko wysoko opłacane prace, jest niedużo. Do innych robót przybywa tu z Europy, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej bardzo dużo migrantów zarobkowych. W takich np. ZEA stanowią
oni aż 85% ludności!
Szybko rosnąca gospodarka zwiększa popyt na wodę. Podczas upału trzeba stale polewać pola golfowe, kwietniki, parki. Słodka woda dostarczana
jest z odsalaczy wody morskiej. Przygotowanie takiej wody kosztuje więcej niż wyprodukowanie benzyny.
Co będzie, kiedy ropa się skończy?
Zasoby ropy nie są niewyczerpalne. Doskonale rozumieją to przywódcy państw Zatoki Perskiej, ich mieszkańcy i już się do tego szykują. W różnych krajach szybko rozwijane są inne gałęzie przemysłu. Coraz więcej ropy
przerabia się na miejscu i eksportuje po wyższych cenach gotową produkcję.
Stolica ZEA Dubaj i inne miasta stały się „oazami zakupów”: nie trzeba tu
płacić podatków, dlatego towary są znacznie tańsze niż gdzie indziej. Coraz większe dochody przynosi turystyka. 360 gwarantowanych słonecznych
dni w roku przyciąga niemało turystów, dla których urządzono plaże i pobudowano luksusowe hotele. Zamożni ludzie mogą tu kupować mieszkania
– tak pozyskuje się inwestycje i powiększa dobrobyt. Nadwyżki finansowe są przeznaczane na zakładanie przedsiębiorstw przemysłowych za granicą, studia dla uzdolnionej młodzieży na prestiżowych uczelniach świata.

2

4 Dubaj (ZEA) nocą: 1 – w oddali
najwyższy budynek świata, licząca 828 m
wieża Burj Khalifa; 2 – hotel Burj al Arab w
kształcie żagla

5

?

Sztuczna wyspa w kształcie
palmy w Dubaju (ZEA).

Zadania

1. Dlaczego kraje Zatoki Perskiej często
zwane są stacją benzynową świata?
2. Wyjaśnij, jak powstaje złoże naftowe 3 .
3. Ustal, jakie kraje Zatoki Perskiej wydobywają najwięcej ropy (zob. 1
s. 54, 55). Dokąd jest eksportowana?
4. Ułóż listę zmian związanych z
ogromnymi dochodami z eksportu
ropy.
5. Urządźcie w klasie dyskusję „Kraje
Zatoki Perskiej dziś i jutro“ 4 , 5 .

53

III. Gospodarka Azji

od

a

Badamy dane statystyczne i mapę tematyczną

t
me

Ten podręcznik geografii zawiera niemało
tabelek statystycznych, różnych map tematycznych. Taki sposób przedstawiania informacji ma swoje zalety:
• zwraca uwagę atrakcyjna forma przekazu;
• łatwiej się przyswaja informację;

Kraje leżące nad Zatoką Perską słyną z wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.
• Które kraje Zatoki Perskiej wydobywają najwięcej nafty?
• Ile nafty w skali światowej wydobywają wszystkie kraje tego
regionu?
• Jakie zasoby ropy naftowej mają kraje Zatoki Perskiej?
Na te pytania udzielają odpowiedzi dane statystyczne, trzeba jednak umieć je odczytać i zrozumieć. Poniższe wskazówki
i porady pomogą w wyrobieniu niezbędnych nawyków.

Badanie tabelki
Wyjaśniamy, jakie dane zawiera tabelka.
• Nazwa
Zasoby ropy naftowej w krajach Zatoki
Perskiej. Wydobycie ropy.
Państwo
Arabia Saudyjska
Irak
Iran
Kuwejt
ZEA
Katar
Oman
Świat
1

Zasoby
Wydobycie
(mld baryłek) (mln bbl/dziennie)
1975
2009
1975
2009
147,4
267
7,1
8,3
33,6
115
2,3
2,4
63,5
136
5,4
4,0
68,6
104
2,1
2,6
30,6
98
1,7
2,4
n.d
15
0,4
0,9
5,8
5,5
0,3
0,8
653,3
1342
52,8
72,3

Zasoby i wydobycie ropy naftowej
w krajach Zatoki Perskiej w 1975 i 2009 r.

mld baryłek
1975 r.

• Dane w słupkach i linijkach.
Nazwy państw.
Zasoby ropy we wskazanym roku.
Wydobycie ropy we wskazanym roku.
Wydobycie ropy na świecie.
Badamy dane i wyjaśniamy, co one oznaczają.
• We wszystkich krajach (oprócz Omanu) zasoby nafty wzrosły.
Odkryto wiele nowych złóż. W Omanie zapewne na
nowe złoża nie natrafiono.
• Od 1975 do 2009 r. wzrosło wydobycie ropy we
wszystkich krajach (oprócz Iraku i Iranu).
Przyczyna – wzrost popytu na ropę na świecie.
Przez Irak przetoczyła się wojna.
• Na kraje Zatoki Perskiej przypada największa część
zasobów światowych ropy.
• Kraje tego regionu wydobywają bardzo dużo ropy w
skali światowej.

Badanie mapy tematycznej
Tę samą informację można przedstawić nie tylko w tabelce czy diagramie,
ale też na mapie. Takie mapy tematyczne są bardzo wygodne, bo prócz danych statystycznych (dla prostoty są one czasem zaokrąglone) można na nich
obejrzeć położenie geograficzne krajów konkretnego regionu.
Treść mapy tematycznej badamy tak samo, jak diagram. Nie ma tu słupków ani linijek, trzeba więc samemu ustawić kraje w kolejności (np. według
wielkości zasobów ropy).
Korzystając z mapy ustal:
1. W których krajach Zatoki Perskiej wydobywa się najwięcej ropy?
2. W których krajach zasoby ropy są największe?
3. W których krajach zasoby i wydobycie wzrosły od 1975 r. najbardziej?
4. Dokąd eksportowana jest ropa z krajów Zatoki Perskiej?

Baryłka (bbl)

159 l
≈ 0,137 t

Tę samą informację statystyczną można pokazać w
diagramie.

2009 r.

zasoby ropy naftowej

Badanie diagramu
1. Wyjaśnij, co jest przedstawione w diagramie.
Zwróć uwagę na oś pionową i poziomą diagramu:
oś pozioma (państwo, świat);
oś pionowa (ilość, mld baryłek);
słupki różnego koloru (1975 i 2009 r.).
2. Tak jak w tabelce, odczytujemy i wyjaśniamy treść.
Arabia
Saudyjska

2
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Irak

Iran

Kuwejt

ZEA

Katar

Oman

Świat

Zasoby ropy naftowej w krajach Zatoki Perskiej w 1975 i 2009 r.

3

Zasoby i wydobycie ropy naftowej w krajach Zatoki Perskiej w 2009 r.
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Klify Moheru – to łańcuch potężnych pionowych skał długości 8 km na zachodnim wybrzeżu
Irlandii. Jest to jedno z najatrakcyjniejszych wybrzeży w Europie 1 . Strome skały wysokości 200 m jak
gdyby wcinają się w falujący ocean. Z urwiska otwiera się zapierający dech w piersiach widok. Patrząc
z takiej wysokości fale oceanu nie wyglądają już na
potężne w porównaniu do ogromu skał, przeciwnie,
nietrudno tu zrozumieć, dlaczego nasza planeta nazywa się Ziemia.

1

5
2
3

7
5

6

2
4

Matterhorn – to niewątpliwie najpiękniejszy szczyt
w Alpach (4478 m), swego rodzaju wizytówka Szwajcarii. Znajduje się w Alpach Pennińskich, przy granicy z
Włochami. Szczyt ma niezwykły kształt wąskiej, nieco
pochylonej piramidy. Ten wymierzony w niebo „ząb” jest
pozostałością po potężnym masywie górskim, tworzonym
setki tysięcy lat przez siły zewnętrzne, zwłaszcza lodowce. W pobliżu Matterhornu 2 znajduje się miasteczko
Zermatt – malowniczy i popularny ośrodek narciarski.

6

Santoryn – nieduży archipelag malowniczych wysp
na Morzu Egejskim. Wyspy te są uniesionymi nad wodę
obrzeżami resztek kaldery (szerokiego krateru) wulkanu 4 , który wybuchł około 3,5 tys. lat temu. Uczeni uważają, że właśnie ta katastrofa (i wywołane przez
nią fale tsunami) stała się źródłem mitu o Atlantydzie.
Największa wyspa archipelagu Thira ma kształt półksiężyca, a na jej wierzchołku i na wybrzeżu zbudowano kilka osiedli.
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Postojna (Postojnska jama) – jedna z największych jaskiń
krasowych* w Europie 5 . Z 23-kilometrowych galerii turyści
mogą zwiedzać 8 km, ale i tak jest to najdłuższa jaskiniowa trasa turystyczna na świecie. Jadąc przez galerie zbudowaną tu mini-kolejką turyści trafiają w świat bajki z mnóstwem stalaktytów
i stalagmitów o wymyślnych kształtach. Szczególnie piękna jest
Sala o Wysokim Sklepieniu. W jaskini spotkać można dziwne i
bardzo rzadkie zwierzę – odmieńca jaskiniowego.
Jeziora Plitwickie – park narodowy o niezwykle pięknym
krajobrazie krasowym* 6 na północy Gór Dynarskich. Wody
rzeki płynącej przez skały wapienne tworzą tu kaskadę kilkunastu jezior o turkusowej wodzie. Z jeziora do jeziora spadają wysokie wodospady (różnica wysokości między skrajnymi jeziorami
wynosi 133 m). Ogółem w parku jest 140 różnych wodospadów.
Jeziora otacza gęsty las bukowy i iglasty.

Wąwóz Gorge du Tan – jeden z najpiękniejszych krajobrazów naturalnych we Francji. Płynącą
przez południową część masywu Sewennów rzeka
wyrzeźbiła przez tysiąclecia w wapiennej skale potężny wąwóz 3 . Ma on długość 50 km, głębokość
zaś miejscami sięga 700-800 m. I z góry, i z dna wąwozu otwierają się wspaniałe widoki.
3

Zjawiska krasowe –
procesy geologiczne, w
których woda rozpuszcza skały (np. wapień)
i wskutek tego pod ziemią powstają jaskinie, a
na powierzchni – leje.
*

4

7

Aletschgetscher – potężny lodowiec alpejski w południowej Szwajcarii 7 . Jest najdłuższy w Europie (24 km). Spływa
z południowych zboczy Masywu Berneńskiego niby potężna
biała rzeka między wysokimi szczytami. Z góry przypomina
autostradę o kilku pasmach ruchu. Lodowiec oglądać można
z tarasu widokowego na wysokości 3454 m. Na taras dowozi unikalna kolejka zębata, której trasa biegnie również przez
wnętrze góry!
8

Strokkur – najsławniejszy gejzer Islandii i całej Europy
. Znajduje się w miejscu, gdzie wody podziemne stykają
się z gorącymi skałami. Woda pod ziemią osiąga temperaturę
wrzenia i zmieszana z parą prze na powierzchnię, gdzie wytryska na wysokość 30 m. Wybuchy następują mniej więcej
co 8 min. i trwają po kilka sekund. Słowo „gejzer” pochodzi
z języka islandzkiego: geysa – tryskać.
8
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Kultura krajów azjatyckich
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II. Ludność Azji
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Tradycje, sposób myślenia i życia wielu krajów azjatyckich różnią się
mocno od naszych, europejskich. Niektóre wiekowe tradycje są tam
skrupulatnie przestrzegane do dziś. Niemało też rzeczy trafiło stamtąd do Europy, rozeszło się po świecie. Na Litwie np. mamy chińskie i
japońskie restauracje, smakuje nam zielona chińska i japońska, czarna indyjska herbata, w czasie świąt puszczamy latawce ze świeczkami.
Idea projektu
Możecie podzielić się na grupy i wybrać dowolny temat, który zaprezentujecie w klasie podczas lekcji lub na jakiejś imprezie. Niemało informacji na każdy temat znajdziecie w internecie. Możecie
wybrać którąś kulturę, religię, konkretny kraj lub temat, który najbardziej się spodobał.
W pierwszej kolejności należałoby przedyskutować w klasie samą
ideę i temat projektu, wyznaczyć datę prezentacji. Następnie podzielić prace i zacząć gromadzić materiał. Ważne jest, by prezentacja była
barwna, miała odpowiednią oprawę. Bardzo pasowałoby wystąpić w
strojach narodowych. W tle koniecznie musiałaby brzmieć wschodnia muzyka.
Pałeczki do jedzenia
Pałeczki do jedzenia to tradycyjne sztućce w Azji
Wschodniej. Wykonane są najczęściej z drewna, bambusu, kości, kłów słoniowych, metalu, ostatnio również z plastiku. Zostały wynalezione w Chinach około
3000-5000 lat temu. Tylko w tym kraju zużywa się co
roku około 45 mld jednorazowych drewnianych pałeczek. Do ich produkcji potrzeba 1,7 mln m³ drewna, czyli około 25 mln dużych drzew.

1

Tak się trzyma górną pałeczkę:
między kciukiem, palcem wskazującym i bezimiennym. Do góry i do dołu
poruszamy pałeczkę palcem wskazującym i kciukiem.
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Picie herbaty
Chiny są podobno ojczyzną herbaty. Herbaty zaparzonej na świeżych liściach używa się jako leku i napoju tonizującego. Herbata jako napar pojawiła się około
1300 lat temu. Obecnie jest jednym z najbardziej popularnych napojów na świecie. W wielu krajach azjatyckich ukształtowała się przez wieki określona kultura
picia herbaty, której tradycje chętnie przejmują też Europejczycy.

Możliwe tematy projektu
Dania.
Etykieta jedzenia.
Stroje narodowe.
Ceremoniał picia herbaty.
Sztuki walk wschodnich.
Muzyka.

Nie zapomnijmy, że przy jedzeniu pałeczkami obowiązują pewne przepisy:
• Nie wolno gestykulować pałeczkami przy rozmowie. Nie
wolno przesuwać nimi talerzy, bębnić po stole.
• Wziętego kęsa nie odkłada się z powrotem.
• Nie używane pałeczki kładzie się poziomo na talerzu, ale
nie na stole. Może też być używany specjalny stojaczek;
ważne jest, by pałeczki nie dotykały stołu.
• Nigdy nie wolno wbijać pałeczek w potrawę i tak je zostawiać.

2

Pałeczkę dolną kładziemy u podstawy kciuka.

3

Tak bierzemy jedzenie. Mocno trzymając
dolną pałeczkę, górną opuszczamy w dół,
aż kciuk dotknie dolnej.

Sari – tradycyjny strój kobiecy
Sari jest tradycyjnym strojem kobiecym w krajach
Azji Południowej (Indiach, Bangladeszu, Nepalu i Sri
Lance). Tkany jest z jedwabiu lub bawełny, jedno-

Sari ma 90-120
cm szerokości i
4-11 m długości.

1 Górny brzeg tkaniny
wsadza się za pas.
Owija się tułów jeden
raz.

Japonia
W Japonii bardzo popularna jest zimna herbata. W kawiarniach i restauracjach do posiłku podaje się często gorącą lub zimną zieloną herbatę.
Czarną herbatę z mlekiem lub cytryną podaje się
najczęściej w restauracjach w stylu europejskim.
Różne gorące i zimne herbaty są w automatach z
napojami.
Chiny
W Chinach herbata cieszyła się szacunkiem
przez wszystkie wieki, dlatego w większości dzielnic mieszkalnych i biznesowych jest mnóstwo
herbaciarni, gdzie dostać można gorącą i zimną
herbatę i przekąski do niej.
Indie
Indie są w czołówce producentów herbaty. Pije
się ją tu na śniadanie i kolację. Często podaje się z
mlekiem i cukrem, czasem z przyprawami. Liście
herbaciane gotuje się w wodzie dodając po trochę
mleka. Etykieta nakazuje, by gospodarz koniecznie zaproponował gościowi herbaty.

lub różnokolorowy. Na ulicy kobiety zwykle zarzucają luźny koniec na głowę. W zależności od
miejsca sari noszone jest różnie. Poniżej pokazano, jak sari jest tradycyjnie zakładane w Indiach.

2 Przy owijaniu drugi
raz zostawia się dość
szeroką składkę, drugi
koniec drapuje się.

3 Udrapowany
koniec przerzuca się przez
lewe ramię.
4 Drapuje się szeroką składkę.

5 Z przodu udrapowaną tkaninę
wsadza się za pas.
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W Azji skupia się 60% ludności świata. Z powodu różnych warunków naturalnych ludzie rozmieszczeni są nierównomiernie. Są regiony bardzo gęsto
zaludnione i prawie bezludne.
Mieszkańcy Azji mocno różnią się między sobą wyglądem. W różnych regionach mieszkają europeidzi, mongoloidzi i negroidzi. Niemało ludności
należy do ras mieszanych.
W Azji ukształtowały się wszystkie główne religie światowe: chrześcijaństwo,
islam, buddyzm, hinduizm, judaizm. W wielu krajach wyznaje się więcej niż
jedną religię.

8. Ludność krajów islamskich
•
•
•

Islam jest religią światową. Rozpowszechniony jest w Azji Południowo-Zachodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Afryce Północnej.
Religia islamu ustanawia reguły życia ludzi, których musi przestrzegać
każdy muzułmanin.
W szeregu krajów islamskich kobiety do dziś nie mają równych z mężczyznami praw.

•

9. Ludność Indii
•

•

Indie są drugim co do liczby ludności
państwem na świecie. Zamieszkuje je
ponad miliard osób.
Liczba ludności kraju zaczęła gwałtownie rosnąć dzięki poprawie warunków życia i zmniejszeniu się
umieralności. Dla ograniczenia
wzrostu liczby ludności prowadzi
się politykę planowania rodziny.

•

•

W rodzinach hinduskich rodzi się tradycyjnie dużo dzieci, są one bowiem
podporą rodziców.
Z hinduizmem kojarzy się podział
społeczeństwa na określone grupy –
kasty. Rozróżnia się pięć podstawowych kast. Należący do nich zajmują wyższe lub niższe położenie w społeczeństwie.
System kast w Indiach został oficjalnie już dawno zniesiony, jednak taki
podział nadal obowiązuje na wsi.

10. Chiny: jedna piąta ludności świata

11. Ludność Japonii

•

•

•

•

•
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Chiny mają najwięcej ludności na świecie – liczą przeszło
1,3 mld mieszkańców.
Do posiadania dużo dzieci zachęcała w Chinach w przeszłości religia, a od połowy XX w. – władze. Przekonywano, że tylko duża liczba ludności może zapewnić w
kraju dobrobyt.
Ludność Chin rozmieszczona jest bardzo nierównomiernie. Szczególnie gęsto zaludnione są wschód i południe,
a zachód i północ są prawie niezamieszkane.
W Chinach przez długi czas prowadzono politykę ograniczania liczby narodzin i planowania rodziny.

•

•

•
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7. Wielość populacji Azji
•

em
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Ludność Azji

Ludność kraju jest rozmieszczona bardzo nierównomiernie. Najgęściej zaludniona jest część południowa wzdłuż wybrzeża.
Większość Japończyków żyje w mieście. Niemało
miast zlało się tworząc potężne skupiska. Największe z nich to Tokio, Osaka i Nagoja.
Sieć komunikacyjna w Japonii jest dobrze rozwinięta: jest dużo autostrad, kolei, w dużych miastach
zbudowano ulice wielopiętrowe.
Z powodu braku przestrzeni Japończycy poszerzają wybrzeża i formują sztuczne wyspy.

, te pojęcia.
ž i n1a uOpisz
czador
islam
muzułmanin
meczet
minaret

2

Koran
hinduizm
buddyzm
kasta
Szerpa

polityka planowania
rodziny
konfucjonizm
piśmienność
sintoizm

1. Które kraje Azji liczą najwięcej mieszkańców?
2. W których regionach Azji gęstość zaludnienia jest
szczególnie wysoka?
3. Dlaczego w północnej części kontynentu żyje tak
mało ludzi?
4. Jakie religie ukształtowały się na terytorium dzisiejszych Izraela, Arabii Saudyjskiej, Indii, Chin?
5. W jakich regionach Azji religia islamu jest rozpowszechniona najbardziej?
6. Co jest charakterystyczne świątyniom muzułmańskim?
7. Jaki obowiązek musi spełnić raz w życiu każdy
muzułmanin?

3

5

r a f ię

8. Jaki wpływ na życie wyznawców hinduizmu ma podział społeczeństwa na kasty?
9. Dlaczego w Indiach liczba ludności rośnie tak szybko?
10. Jakimi sposobami rząd Indii stara się ograniczać
liczbę narodzin?
11. Jak kobiety hinduskie starają się zmienić swoje położenie w społeczeństwie?
12. W jakiej części Japonii skupia się najwięcej miast,
a gęstość zaludnienia jest największa?
13. Co zmusiło Japończyków do poszerzania wybrzeży i sypania sztucznych wysp? Jak to robią?
14. Z jakich przyczyn od połowy XX w. liczba ludności Chin zaczęła szybko wzrastać?
15. Dlaczego ludność Chin rozmieszczona jest tak nierównomiernie?

Odpowiedz na pytania.

Wykreśl nie pasujące słowo.
Znajdź po jednym nie pasującym pojęciu. Wykreśl je.
Japończyk / Mongoł / Arab / Jakut /
Filipiny / Iran / Irak / Pakistan /
minaret / kościół / Koran / meczet /
Tokio / Mumbaj / Osaka / Nagoja
Pekin / Szanghaj / Manila / Hongkong

, pot

4

Co jest właściwe Chinom (Ch), Japonii (J)
i Indiom (I). Oprowadź.

Wielodzietne rodziny Ch / J / I
Polityka planowania rodziny Ch / J / I
Sypanie sztucznych wysp Ch / J / I
Niska gęstość zaludnienia na zachodzie Ch / J / I
Bardzo duży udział miast Ch / J / I

Religie panujące.
Wskaż religię panującą w tym kraju.
Turcja

Indie

Tajlandia

Irak

Mongolia

Filipiny

Korea Południowa

Indonezja

Izrael

Uzbekistan
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