AZIJA – VPRAŠALNIK

VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA
1. Ob zemljevidu opiši glavne reliefne enote Vzhodne Evrope
in Severne Azije. Naštej večje reke in jezera ter opiši
njihove značilnosti! – M/N
2. Na podlagi klimogramov pojasni, kako se podnebje v
Vzhodni Evropi in Severni Aziji spreminja? Kaj
označujemo s pojmom »tečaj mraza«? – N
3. Kako se podnebne razmere odražajo v rastlinstvu – naštej
rastlinske pasove, kakor si sledijo od severa proti jugu! – N
4. Kakšni so pogoji za kmetovanje v posameznih rastlinskih
pasovih? – N
5. Ob karti naštej države, ki so nastale iz nekdanje Sovjetske
zveze ter opredeli njihovo narodno oz. jezikovno sestavo!
– M/N
6. Pojasni vzroke za različno gostoto poseljenosti Vzhodne
Evrope in Severne Azije! – N
7. Katera so najpomembnejša naravna bogastva na tem
območju; ali jih izkoriščajo?
8. Pojasni probleme ruske industrije in stanje okolja v državah
bivše Sovjetske zveze! – Z

AZIJA KOT CELOTA
1. Ob zemljevidu imenuj geografske enote Azije in naštej
večje države v njih! – M
2. Opiši, kako na podnebje v Aziji vpliva geografska širina,
relief in monsunski vetrovi! – M/Z
3. Ob karti opiši rastlinske pasove v Aziji. – N
4. Pojasni naraščanje prebivalstva v različnih predelih Azije:
demografska eksplozija in načrtovanje družine. – M/N
5. Katerim velikim svetovnim verstvom pripadajo prebivalci
Azije? – N
6. Pojasni, katere države v Aziji so poimenovali »mali azijski
tigri« in zakaj? – M/N

AZIJA – VPRAŠALNIK

VZHODNA AZIJA
1. Ob zemljevidu imenuj reliefne enote po državah! – M
2. Pojasni vzroke in posledice naravnih nesreč na
Japonskem! Z
3. Pojasni vzroke za različno gostoto poselitve na Kitajskem
in Japonskem! – Z
4. Kje je najpomembnejše kmetijsko območje na Kitajskem in
v kaj je kmetijstvo tam usmerjeno. Opiši značilnosti
novejšega razvoja industrije na Kitajskem! – Z
5. Kaj označujemo s pojmom »japonski gospodarski čudež«
in zakaj ter kakšni so razlogi zanj? – Z

JUŽNA IN JUGOVZHODNA AZIJA
1. Ob zemljevidu opiši reliefne enote Južne in Jugovzhodne
Azije in jih primerjaj med seboj! – M
2. Opiši in ovrednoti vpliv monsunskega podnebja na življenje
ljudi v Južni Aziji! – N
3. Na primeru Indije opiši posledice verske raznolikosti in
prenaseljenosti prebivalstva! – Z

JUGOZAHODNA AZIJA
1. Ob zemljevidu imenuj reliefne enote Jugozahodne Azije in
jih primerjaj med seboj! – M
2. Pojasni prometni in strateški pomen Jugozahodne Azije
(nafta, izvor treh svetovnih religij)! – M
3. Ovrednoti pomen nafte za naftne države Jugozahodne
Azije in svet! – M
4. Pojasni vzroke za nastanek kriznih žarišč na območju
Jugozahodne Azije! – Z
5. Pojasni, kakšne so možnosti za kmetijsko izrabo (v
odvisnosti od podnebja)! – Z
6. Ob karti analiziraj vzroke za različno gostoto poselitve; N
Legenda: M – minimalno znanje, N – nekoliko zahtevnejše, Z – zahtevnejše znanje

