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AZIJA

1. Kje se nahaja najstarejši del celine (poimensko imenuj dele Azije), za kakšen
    svet gre.
2.  Naštej najvišja gorstva na svetu.
3.  Napiši kako poteka velikanska veriga mladonagubanih gorstev (po vrsti od 
    zahoda proti vzhodu), kje se nahaja še ena veliko manjša veriga. Kako sta
   nastali ti dve verigi.

     4.  V Aziji se nahaja najvišja planota na svetu. Imenuj jo.
     5.  Opiši starost Himalaje in razloži njen nastanek.
     6.  Od katerih dejavnikov je odvisno azijsko podnebje.
     7.  Kje je v Aziji največ padavin in zakaj.
     8.  Opiši nastanek poletnega monsuna in povej zakaj je tako pomemben za
         življenje ljudi.
     9.  Kaj pa se dogaja ob zimskem monsunu.
   10.  Kje v Aziji imajo monsunsko podnebje, opiši njegove značilnosti.
   11.  Opiši podnebno-rastlinske pasove v JV Aziji.
   12.  Opiši podnebno-rastlinske pasove v JZ Aziji.
   13.  Opiši podnebno-rastlinske pasove v osrednji Aziji.
   14.  Opiši podnebno-rastlinske pasove v vzhodni Aziji.
   15.  Opiši podnebno-rastlinske pasove v severni Aziji.
   16.  Opiši razliko med areičnim in endoreičnim območjem.
   17.  Primerjaj porečji Modre in Rumene reke, opiši vsaj pet razlik.
   18.  Razloži, kaj vpliva na rumeno barvo reke Huang He.
   19.  Zakaj so poplave v Aziji v običajnem in nadzorovanem obsegu celo koristne.
   20.  Reke v Bangladešu pogosto poplavljajo. Kljub poplavam je za to državo
         značilna gosta poselitev. Navedi vzrok za poplave in opiši pozitiven učinek
         poplav.
   21.  Naštej dve veliki povodji Tihega oceana in povej zakaj sta pomembni.
   22.  Imenuj povodje, ki mu pripada reka Brahmaputra.
   23.  V želji po večji pridelavi hrane so v zadnjih desetletjih z vodo iz Sir Darje in
         Amu Darje močno razširili obseg namakanja. Imenuj jezero v katerega se 
         izlivata omenjeni reki, ter napiši spremembo v jezeru, ki jo povzroča
         namakanje.
   24.  Zaradi hitrejšega gospodarskega razvoja človek v Aziji velikokrat močno
         poseže v okolje. Pri tem se odpre vrsta dilem o smotrnosti takšnih posegov.
         Naštej en razlog za gradnjo jezov na rekah in dva razloga proti njej.
   25.  Naštej vsaj 5 azijskih rek.
   26.  Na vodne značilnosti (rečni režim, velikost povodij, porečij itn.) v Aziji
         odločilno vplivata dva naravnogeografska dejavnika. Imenuj ju.
   27.  Naštej države, ki jih prištevamo med male azijske tigre in povej kaj je zanje
         značilno.
   28.  Zakaj je Japonska prednjačila pri gospodarskem razvoju azijskih tigrov.
   29.  Zakaj se težišče svetovnega gospodarstva premešča na obe strani Tihega
         oceana in povej zakaj do tega prihaja.
   30.  Naštej štiri izrazite kmetijske države v Aziji.



   31.  Katere so najpomembnejše plantažne in industrijske rastline v Aziji. Naštej tudi
         druge pomembne prehrambene kulturne rastline.
   32.  Kje v Aziji se pojavlja nomadska živinoreja, opiši jo.
   33.  Naštej štiri azijske države, kjer ni prašičjereje.
   34.  Kmetijstvo je pomembna gospodarska panoga Azije, pa vendar je %
         obdelovalnih površin le med 10-20%. Utemelji zakaj.
   35.  Med naštetimi državami (Tajvan, Izrael, Vietnam, Afganistan in Južna Koreja)
         obkroži dve, ki imata delež kmečkega prebivalstva nad azijskim povprečjem.
   36.  Opiši en možen način reševanja večjih potreb po hrani v Aziji. Razloži tudi eno
         slabo stran takšnega reševanja problema.
   37.  Pojasni pojem zelena revolucija. Razloži, zakaj so mali kmetje v času te
         revolucije zapustili zemljo.
   38.  V Aziji obstaja zaradi različnih naravnih razmer več oblik kmetijstva. Napiši,
         katere oblike kmetijstva so značilne za posamezna območja Azije 
         (JZ, južna in vzhodna Azija ter vlažni tropski deli Azije).
   39.  Zakaj so lahko v Aziji stoletja izvajali požigalništvo brez okoljske škode.
   40.  Zakaj je na severovzhodu Kitajske poleg poljedelstva pomembno tudi
         gozdarstvo.
   41.  V Aziji imajo izvor vse velike svetovne vere. Napiši tiste tri, ki so se razvile in
         razširile iz jugozahodne Azije (Bližnjega vzhoda).
   42.  Naštete so nekatere azijske države (Afganistan, Iran, Indija, Laos, Indonezija,
         Tajska in Južna Koreja). Za vsako izmed njih ugotovi prevladujočo vero
         (hinduizem, budizem in islam).
   43.  Vera ima izjemen vpliv na življenje azijskega prebivalstva. Izbrani sta dve veri,
         (hinduizem in islam) za kateri ugotovi in opiši po en primer njunega vpliva na
         kmetijstvo.
   44.  Prej imenovani veri ne vplivata le na kmetijsko proizvodnjo, temveč določata
         tudi način življenja. Presodi, kakšne spremembe bi se zgodile, če vera ne bi
         imela več tolikšnega vpliva, kot ga ima danes.
   45.  Pojasni pojem islamski fundamentalizem.
   46.  Opiši rasno strukturo prebivalstva v Aziji.
   47.  Opiši naravno gibanje in starostno strukturo prebivalstva v Aziji.
   48.  Kolikšen delež svetovnega prebivalstva živi v Aziji.
   49.  Zakaj je v vzhodni Kitajski gostota prebivalstva bistveno večja kot v
         zahodni.
   50.  Opiši značilnosti starostne piramide Saudove Arabije.
   51.  Kakšna je stopnja urbanizacije v Aziji, katera država ima najvišjo stopnjo.
   52.  Na kratko opiši življenje v azijskih velemestih.
  


