Lekcja geografii w klasie 8 - Przemysł i usługi w Australii.
Wskazówki do samodzielnego zrobienia lekcji :
UWAGA będziemy korzystać z podręcznika elektronicznego (przemysł) i papierowego (usługi).
Jeśli ktoś nie może skorzystać z powodów technicznych z e-podręcznika - to też musi skorzystać z
papierowego- przecztać strony 164 - 165 (Rozwój przemysłu, Usługi).
Najpierw uruchomcie e-podręcznik:
https://liblink.pl/4P6y2Gfh2m
Pomińcie w e-podręczniku: wstęp oraz fragmenty 1, 2 i 3.
1 - Przeczytajcie uważnie tę część fragmentu 4. Gospodarka Związku Australijskiego, która poświęcona
jest surowcom mineralnym (jest ona pod ciekawostką).
2 - Zapiszcie w zeszytach:
Australia jest zasobna w surowce mineralne. W XIX wieku wywożono je do Wielkiej Brytanii.
w XX wieku po rozpadzie kolonialnego Imperium Brytyjskiego, Australia rozwinęła własny przemysł
przetwórczy.
3 - Przeanalizujcie wykres: Struktura pracujących.
Zauważcie, że struktura zatrudnionych jest charakterystyczna dla państw o wysokim poziomie rozwoju
gospodarczego - 3/4 pracuje w usługach.
Zwróćcie uwagę, jak mało pracuje w rolnictwie.
Zauważcie, że Australia to potentat w wydobyciu węgla kamiennego i że wydobycie tego surowca
odbywa się w znaczącym stopniu tanią metodą odkrywkową
4 - Zapiszcie w zeszytach:
Wydobywa się diamenty, złoto, srebro i inne metale.
5 - Zauważcie, że:
- przemysł przetwórczy rozwinął się w wielkich miastach leżących na wybrzeżach.
-surowce wytwarzane przez rolnictwo oraz surowce mineralne są eksportowane głównie do Chin (ok.
1/4 całego eksportu), Japonii, Korei i Indii.
6 - Zapiszcie w zeszytach:

Australia sprzedaje głównie surowce – 60% całości eksportu i towary rolnicze – 10%. Importuje maszyny
i urządzenia - 70% całości importu.
7 - Zauważcie, że: Związek Australijski, mimo że leży na półkuli południowej, jest zaliczany do państw
bogatej Północy. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2014 roku wyniósł 61,2 tys. USD. Pod tym
względem Australię wyprzedzają tylko cztery kraje: Luksemburg, Norwegia, Katar i Szwajcaria.
8 - Zauważcie przy okazji, które kraje są najbogatsze w Europie!!!
9 - Skorzystajcie z podręcznika papierowego, przeczytajcie fragment o usługach na str.164.

PRACA DOMOWA - Pomyślcie i przyślijcie mi w wiadomości do lewikmaslowice@gmail.com odpowiedź
na pytanie: Dlaczego aż 1/4 całego eksportu z Australii płynie do Chin.
Piotr Lewik

