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Mam nadzieję, że przez ten czas, kiedy się nie widzieliśmy, wchodziłeś na stronę naszego ośrodka:
http://www.sosw.piotrkow.pl/ucze-sie-w-domu-t176/szkola-podstawowa-nr-17-t178
Dziękuję za Twoją aktywność i szybkość wykonywania zadań, kart pracy.
Przypominam adres mailowy,
Może być w formie zdjęcia.

na

który

wysyłasz

uzupełnioną

kartę

–

SPRAWDŹ SIĘ.

sp17soswpt@gmail.com
Nie zapomnij w tytule maila dopisać imię i nazwisko oraz GEOGRAFIA.
No to zaczynamy!

Chiny – najludniejszy kraj świata

CHINY zajmują (po Rosji i Kanadzie) III miejsce pod względem wielkości powierzchni. Jak
przyjrzysz się uważnie mapie, zauważysz na pewno, że jest to kraj trudny pod względem
ukształtowania powierzchni, na jego terytorium znajdują się bardzo wysokie góry: Himalaje, Kunlun,
Tienszan oraz wyżyny, z najwyżej położoną na świecie – WYŻYNĄ TYBETAŃSKĄ. Niewielkie roczne
opady przyczyniły się do powstania tam stepów oraz pustyń. Zachodnie i północne części Chin są
najsłabiej zaludnione.
We wschodniej części kraju, znajdują się rozległe obszary nizinne – Nizina Chińska (najgęściej
zaludniona) i Nizina Mandżurska. Klimat tutaj jest kształtowany przez cyrkulację monsunową.

CHINY TO NAJLUDNIEJSZE PAŃSTWO ŚWIATA!
Jak przyjrzysz się uważnie mapce obok,
zauważysz na pewno, że większość mieszkańców
skupia się we wschodniej – nizinnej części kraju
(aż 95%). Wynika to z faktu, że klimat jest tu
łagodniejszy, równinna rzeźba terenu, żyzne
gleby… czyli dobre warunki do życia.
W niektórych rejonach kraju gęstość zaludnienia
przekracza 1000 os./km2, a w Hongkongu –
nawet 6000 os./km2.
Ogromna liczba mieszkańców Chin (1,4 mld osób) wynika z wysokiego przyrostu naturalnego
w latach 60. – 70. XX wieku. Dzięki wprowadzeniu reform społeczno – gospodarczych, poprawiły się
warunki życia mieszkańców, co znacznie ograniczyło śmiertelność. Szybki wzrost liczby ludności
przyniósł ze sobą jednak problem żywieniowy, dlatego zdecydowano się pod koniec lat 70. XX wieku
wprowadzić program kontroli urodzeń (zwany polityką jednego dziecka). Takie rodziny miały
przywileje: otrzymanie większego mieszkania, darmowa edukacja, dodatkowy urlop…
Niestety, rodziny, które decydowały się na większą ilość dzieci, otrzymywały nawet kary finansowe.
Poważnych konsekwencji wprowadzenia programu kontroli urodzeń chińczycy doczekali się
w obecnych czasach:
zachwiana została równowaga płci – tradycją chińską jest posiadanie potomka płci męskiego
(dzisiaj jest więcej mężczyzn niż kobiet);
społeczeństwo starzeje się szybciej – rosnąca duża grupa emerytów oraz brak w przyszłości,
rąk do pracy.
Dlatego w 2015 roku rząd Chin odstąpił od polityki jednego dziecka (dzisiaj – dwoje dzieci).
Reformy gospodarcze, prywatyzacja oraz duże inwestycje firm zagranicznych (w Chinach
stworzono specjalne strefy rozwoju gospodarczego, gdzie firmy mogą zawierać kontrakty
z inwestorami zagranicznymi - przyciąga się ich tanią siłą roboczą, ulgami podatkowymi oraz niskimi
cenami dzierżaw gruntów), przyczyniły się do szybkiego wzrostu gospodarczego.
Chiny są jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo krajów na kuli ziemskiej.
Chińczycy nadal reformują swoją gospodarkę, stopniowo rezygnują z nieopłacalnych gałęzi przemysłu
a rozwijają sektory oparte na innowacjach i nowoczesnych technologiach. Dużo pieniędzy przeznacza
się na badania naukowe, programy badawczo – rozwojowe oraz kształcenie kadry.
Chiny posiadają bogate złoża surowców mineralnych (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny,
rudy żelaza, rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, złota), ale też importują je z innych krajów.
Chiny są w światowej czołówce producentów m.in. samochodów, telewizorów, komputerów,
telefonów komórkowych, sprzętu AGD. Dzięki niskim kosztom wytwarzania są one tanie i konkurują
z jakością wielkich koncernów japońskich i amerykańskich.

Muszę Ci jeszcze wspomnieć o rolnictwie Chin. W związku z ogromną ilością zamieszkujących Nizinę
Chińską ludzi, przeważają tam gospodarstwa rolne o małej powierzchni. Uprawia się przede
wszystkim rośliny żywieniowe: ryż, pszenicę, kukurydzę, bataty, soję, ziemniaki oraz wiele gatunków
owoców. Ponadto, uprawia się w Chinach: rzepak, bawełnę, trzcinę cukrową, tytoń oraz oczywiście
herbatę. Zapotrzebowanie na mięso w większości pokrywa hodowla trzody chlewnej i drobiu,
a w zachodniej części kraju – bydła, owiec i koni (wykorzystywane są do tego naturalne pastwiska).
Zapamiętaj!
Chiny są największym światowym eksporterem i drugim największym importerem dóbr i usług.

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/540936,go-china-handel-z-chinami-polskie-firmy.html

https://www.chiny.com.pl/chiny-poludniowe.xml
https://www.wakacje.pl/oferty/chiny/chiny-dwie-stolice-17930.html

https://sites.google.com/site/uprawywchinach1/

