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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, na który wysyłasz uzupełnioną kartę – SPRAWDŹ SIĘ. Może być w formie zdjęcia.

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

INDIE – kraj kontrastów społecznych i gospodarczych

Indie leżą nad Oceanem Indyjskim (łatwo zapamiętać). Jak spojrzysz na mapkę (koło
tematu lekcji), na czerwono podświetlają Ci się Indie – jest to południowa część
kontynentu azjatyckiego. Ponad połowa tego kraju leży na Półwyspie Indyjskim,
w środku którego znajduje się wyżyna Dekan.

Pod względem powierzchni, ten kraj zajmuje w Azji II MIEJSCE, a na świecie
VII MIEJSCE. Pod względem liczby ludności – II MIEJSCE na świecie (po Chinach)!
Gdy spojrzymy na mapę fizyczną Indii, w północnej części znajdują się najwyższe góry –
HIMALAJE oraz góry Karakorum. Spoglądając na południe od tych wspaniałych gór,
rozciąga się Nizina Indusu oraz Nizina Gangesu.
Jeżeli chodzi o klimat, to Indie znajdują się w zasięgu klimatu zwrotnikowego
monsunowego.
Kiedy ogladamy w telewizji filmy o Indiach, widzimy krowy wędrujące ulicami wielkich
i zatłoczonych miast, rytualne kąpiele w rzece Ganges, palenie ciał nad brzegiem rzeki,
biedę i analfabetyzm… A to również ojczyzna bogaczy, znakomicie wykształconych
inżyniertów. Indie to kraj ogromnych kontrastów.
Indie są bardzo zaludnione (uważa się, że w 2028 roku, kraj ten stanie się
najludniejszym na Ziemi). Liczba ludności z roku na rok bardzo szybko wzrasta.
Niekontrolowany wzrost liczby mieszkańców, przyczynia się do coraz większych
problemów z wyżywieniem. Ludność poszukująca lepszych warunków do życia,
przenosi się do wiekszych miast, gdzie sytuacja wcale nie ulega poprawie. Rozrastają
się slamsy (dzielnice biedy, ubóstwa, braku wody, higieny…), powstają nierówności
społeczne, nadmierny ruch samochodowy oraz zanieczyszczenie środwiska.
W Indiach występuje
zróżnicowanie religijne oraz
ogromna różnorodność
etniczna i językowa. I choć
w 1950r., wprowadzono
równouprawnienie (na mocy
konstytucji), nadal
funkcjonuje tu system
kastowy.
W Indiach, około 25% całego
społeczeństwa nie potrafi czytać i pisać (najwięcej w tej grupie jest kobiet).
Okres uczęszczania do szkoły wynosi kilkanaście lat, a bieda, doprowadza do tego,
że dzieci, rezygnują z nauki, aby pomoc w utrzymaniu swoich rodzin. Z drugiej strony,
w Indiach, co roku, kończy studia ogromna ilość wykształconych obywateli, otwierane
są filie najlepszych światowych uczelni.

Dzięki reformom gospodarczym przeprowadzonym w latach 90.XX wieku gospodarka
Indii rozpoczęła wprowadzać zmiany: prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw,
dynamicznie zaczął rozwijać się sektor nowoczesnych usług… Pomogła w tym tania,
wykształcona, mówiąca po angielsku kadra pracownicza.
W gospodarce Indii coraz większą rolę odgrywa przemysł (obok przemysłu
wydobywczego, rozwija się przemysł włókienniczy, przemysł odzieżowy, przemysł
spożywczy, a w ostatnim czasie rozwinął się przemysł motoryzacyjny i hutniczy).
Dynamiczny rozwój gospodarki Indii objął także rolnictwo tego kraju. Indie
są czołowym producentem i eksporterem ryżu, herbaty, trzciny cukrowej, bawełny,
tytoniu, prosa i bananów. Niestety, znaczna część rolnictwa jest zacofana i odznacza
się niską produktywnością.

