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Bahrajn
Bangladesz
Barbados
Białoruś
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Benin
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Bhutan
Boliwia



Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Brunei
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Burkina Faso
Mjanma
Burundi
Kambodża
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Kanada
Republika Zielonego Przylądka
Kajmany
Republika Środkowoafrykańska
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Chińska Republika Ludowa
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Komory
Demokratyczna Republika Konga
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Kostaryka
Wybrzeże Kości Słoniowej
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Curaçao
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Erytrea
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Honduras
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Iran
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Izrael
Włochy
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Jersey
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Kazachstan
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Kiribati
Korea Północna
Korea Południowa
Kosowo
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Kirgistan
Laos
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Lesotho
Liberia
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Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Makau
Macedonia
Madagaskar
Malawi
Malezja
Malediwy
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Malta
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Meksyk
Mikronezja
Mołdawia
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Montserrat (wyspa)
Maroko



Mozambik
Namibia
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Holandia
Nowa Kaledonia
Nowa Zelandia
Nikaragua
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Nigeria
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Mariany Północne
Norwegia
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Pakistan
Palau
Panama
Papua-Nowa Gwinea
Paragwaj
Peru
Filipiny
Polska
Portugalia
Portoryko
Katar
Rumunia
Rosja
Rwanda



Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i
Tristan da Cunha
Saint Kitts i Nevis
Saint Lucia
Saint-Pierre i Miquelon
Saint Vincent i Grenadyny
Samoa
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Arabia Saudyjska
Senegal
Serbia
Seszele
Sierra Leone
Singapur
Słowacja
Słowenia
Wyspy Salomona
Somalia
Republika Południowej Afryki
Hiszpania
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Sudan
Surinam
Suazi
Szwecja
Szwajcaria
Syria
Taiwan



Tadżykistan
Tanzania
Tajlandia
Timor Wschodni
Togo
Tonga
Trynidad i Tobago
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Turks i Caicos
Tuvalu
Uganda
Ukraina
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Urugwaj
Uzbekistan
Vanuatu
Wenezuela
Wietnam
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Jemen
Zambia
Zimbabwe





Drodzy czytelnicy,

Witamy w internetowym atlasie świata, eBook Edition.
Cieszymy się, że pobrałeś tę książkę i mamy nadzieję, że
pomoże ci ona znaleźć informacje o krajach na świecie.
Większość tych informacji opiera się na wiarygodnych źródłach
rządowych USA. Naszym celem było przygotowanie
najważniejszych danych, uporządkowanie ich i zaoferowanie
jej. Zrobiliśmy co w naszej mocy, aby plik tej książki był jak
najmniejszy, ponieważ wiemy, że ilość pamięci twojego
urządzenia może być bardzo ograniczona. I jeszcze jedno:
część tej książki została przetłumaczona automatycznie, więc
tłumaczenie może nie być dokładne. Pracujemy teraz nad
lepszym tłumaczeniem. 

Dziękujemy za korzystanie z tego e-book'a. 
Z poważaniem 
iWorldAtlas 

Ważne wskazówki:

1) Niektóre teksty w tej książce są aktywne. Dotknij go, aby
szybko przejść do innej strony w tej książce. 
2) Dotknij mapy, aby ją powiększyć (jeśli to możliwe).

Sieć: http://www.iworldatlas.com/ 
Główne źródła danych i mapy: CIA 
Okładka - zdjęcia Ziemi and Space: NASA 

http://www.iworldatlas.com/
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Europa: Albania, Andora, Austria, Białoruś, Belgia,
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Dania, Estonia, Wyspy Owcze, Finlandia,
Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia,
Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Jersey, Kosowo, Łotwa,
Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Macedonia, Malta,
Mołdawia, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,
Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania
Azja: Afganistan, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn,
Bangladesz, Bhutan, Brunei, Mjanma, Kambodża,
Chińska Republika Ludowa, Gruzja, Hongkong, Indie,
Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Japonia, Jordania,
Kazachstan, Korea Północna, Korea Południowa,
Kuwejt, Kirgistan, Laos, Liban, Makau, Malezja,
Malediwy, Mauritius, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan,
Filipiny, Katar, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, Sri
Lanka, Syria, Taiwan, Tadżykistan, Tajlandia, Timor
Wschodni, Turcja, Turkmenistan, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Uzbekistan, Wietnam, Jemen
Australia & Oceania: Samoa Amerykańskie, Australia,
Wyspy Cooka, Fidżi, Polinezja Francuska, Guam,
Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Nowa
Kaledonia, Nowa Zelandia, Niue, Mariany Północne,
Palau, Papua-Nowa Gwinea, Samoa, Wyspy Salomona,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu
Afryka: Algieria, Angola, Benin, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Kamerun, Republika Zielonego



Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Czad,
Komory, Demokratyczna Republika Konga, Kongo,
Wybrzeże Kości Słoniowej, Dżibuti, Egipt, Gwinea
Równikowa, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana,
Gwinea, Gwinea Bissau, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia,
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Maroko,
Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Wyspa
Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da
Cunha, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Senegal,
Seszele, Sierra Leone, Somalia, Republika Południowej
Afryki, Sudan, Suazi, Tanzania, Togo, Tunezja, Uganda,
Zambia, Zimbabwe
Ameryka Północna: Bermudy, Kanada, Grenlandia,
Meksyk, Saint-Pierre i Miquelon, Stany Zjednoczone
Ameryka Centralna: Anguilla, Antigua i Barbuda,
Aruba, Bahamy, Barbados, Belize, Brytyjskie Wyspy
Dziewicze, Kajmany, Kostaryka, Kuba, Curaçao,
Dominika, Dominikana, Salwador, Grenada, Gwatemala,
Haiti, Honduras, Jamajka, Montserrat (wyspa),
Nikaragua, Panama, Portoryko, Saint Kitts i Nevis, Saint
Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Trynidad i Tobago,
Turks i Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych
Ameryka Południowa: Argentyna, Boliwia, Brazylia,
Chile, Kolumbia, Ekwador, Falklandy, Gujana,
Paragwaj, Peru, Surinam, Urugwaj, Wenezuela

Mapa świata







Kraje

Afganistan

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Afganistan.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Afganistan. Zacznijmy od flagi kraju
Afganistan tutaj:
 

Afganistan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Afganistan? Zacznijmy od

tego: Ahmad Shah Durrani zjednoczył plemiona Pasztunów i
założył Afganistan w 1747 roku. Kraj ten służył jako bufor
między Imperium Brytyjskim i Rosyjskim, dopóki nie uzyskał
niepodległości od hipotetycznej kontroli brytyjskiej w 1919
roku. Krótki eksperyment w demokracji zakończył się
zamachem z 1973 roku i komunistycznym 1978 rokiem.
countercoup. Związek radziecki najechał w 1979 roku, by
wesprzeć chwiejny reżim komunistyczny w Afganistanie,
odsuwając długą i niszczycielską wojnę. ZSRR wycofał się w
1989 r. Pod nieustającą presją wspieranych przez



międzynarodową rebelię anty-komunistycznych mudżahedinów.
Seria późniejszych wojen domowych doprowadziła do tego, że
w 1996 r. Kabul upada na Taliban, twardy, pakistański
sponsorowany ruch, który pojawił się w 1994 r., Aby
zakończyć wojnę domową i anarchię. Po atakach
terrorystycznych z 11 września 2001 r. USA, USA, a walka
Anty-Taliban z Przymierzem Północnym obaliła talibów za
schronienie Usamy BIN Ladin. Sponsorowana przez ONZ
Konferencja w Bonn w 2001 r. Ustanowiła proces
rekonstrukcji politycznej obejmujący przyjęcie nowej
konstytucji, wybory prezydenckie w 2004 r. I wybory do
Zgromadzenia Narodowego w 2005 r. W grudniu 2004 r.
Hamid Karzaj został pierwszym demokratycznie wybranym
prezydentem Afganistanu , a Zgromadzenie Narodowe zostało
otwarte w grudniu. Karzai został ponownie wybrany w sierpniu
2009 roku na drugą kadencję. Wybory prezydenckie w 2014 r.
Były pierwszą w kraju, w której udział wzięli dwaj najlepsi
głosujący z pierwszej rundy, Abdullah Abdullah i Ashraf Ghani.
Przez całe lato 2014 r. Ich kampanie kwestionowały wyniki i
wymieniano oskarżenia o oszustwa, prowadząc do
amerykańskiej interwencji dyplomatycznej, która obejmowała
pełny audyt głosowania oraz negocjacje polityczne między
oboma obozami. We wrześniu 2014 r. Ghani i Abdullah zgodzili
się utworzyć rząd jedności narodowej, a Ghani został
inaugurowany na prezydenta, a Abdullah wzniósł się na nowo
utworzone stanowisko dyrektora generalnego. Dzień po
inauguracji administracja Ghani podpisała amerykańsko-
afgańskie porozumienie o bezpieczeństwie dwustronnym oraz



umowę o statusie sił NATO, które stanowią podstawę prawną
międzynarodowej obecności wojskowej po zakończeniu 2014
r. W Afganistanie. Pomimo zysków w budowaniu stabilnego
rządu centralnego, talibowie nadal stanowią poważne wyzwanie
dla rządu afgańskiego w prawie każdej prowincji. Talibowie
nadal uważają się za prawowity rząd Afganistanu, i pozostaje
zdolną i pewną siłą powstańczą, pomimo śmierci dwóch
ostatnich przywódców duchowych; nadal deklaruje, że będzie
dążyć do porozumienia pokojowego z Kabulem dopiero po
odejściu zagranicznych sił zbrojnych.

Geografia - Afganistan

Gdzie na świecie jest Afganistan?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowa, północny i zachód
od Pakistanu, na wschód od Iranu. Całkowita powierzchnia
kraju Afganistan wynosi 652,230 km2, z czego 652,230 km2 to
ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: większości trudnych gór; równiny na północy i
południowym zachodzie. Najniższym punktem kraju Afganistan
jest Amu, najwyższy punkt Daria 258 m Noshak 7 492 m.
Klimat jest półsuche; mroźne zimy i gorące lata w.

Mieszkańcy - Afganistan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Afganistan. Liczba to:



34,124,811 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Pasztun, Tadżyk, Hazara, uzbecki, inne
(w tym mniejszą liczbę: Baloch, Turkmen, Nuristani, Pamiri,
Arab, Gujar, Brahui, Qizilbash, Aimaq, Pashai i Kyrghyz). Jakie
są języki w kraju Afganistan? Afgański Perski lub Dari
(oficjalny) 80% (Dari funkcjonuje jako the lingua franca),
Paszto (oficjalny) 47%, uzbecki 11%, angielski 5%, Turkmen
2%, Urdu 2%, Pashayi 1%, Nuristani 1%, Arabski 1%,
Balochi, Shughni, Pamiri, Hindi, rosyjski, Niemieccy, francuscy.
A religie: muzułmanie 99,7% (sunnici 84,7 - 89,7%, szyici 10-
15%), inni 0,3% (2009 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
18.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 51.7 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Afganistan? Tutaj: Populacje mają
skłonność do skupiania się na pogórzu i peryferiach chudego
hinduizmu Zasięg Kush; mniejsze grupy znajdują się w wielu
wewnętrznych dolinach kraju; ogólnie rzecz biorąc, wschód jest
gęsto zaludniony, podczas gdy południe jest słabo zaludnione.
Główne obszary miejskie kraju Afganistan to: Kabul (stolica)
4,635 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Afganistan
Stolica kraju Afganistan to Kabul i rządowy typ

prezydenckich Islamska republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 34 prowincje (welayat, singular - welayat);
Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh, Bamyan, Daykundi,
Farah, Faryab, Ghazni, Ghor, Helmand, Herat, Jowzjan, Kabul,
Kandahar, Kapisa, Khost, Kunar, Kunduz, Laghman, Logar,



Nangarhar, Nimroz, Nuristan, Paktika, Paktiya, Panjszir,
Parwan, Samangan, Sar-e Pul, Takhar, Uruzgan, Wardak,
Zabul. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Afganistan, ważnymi
produktami przemysłowymi są produkcja na małą skalę cegieł,
tekstyliów, mydła, mebli, obuwia, nawozów, odzieży, artykułów
spożywczych, napojów bezalkoholowych, wody mineralnej,
cementu; ręcznie tkane dywany; gaz ziemny, węgiel, coppe.
Ważne produkty rolne to opium, pszenica, owoce, orzechy;
wełna, baranina, owcze skóry, skóry jagnięce, maki.
Najważniejsze towary eksportowe to opium, owoce i orzechy,
ręcznie tkane dywany, wełna, bawełna, skóry i futra, kamienie
szlachetne i półszlachetne, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Pakistan 46,3%, Indie 37,6% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i inne surowce
towary, żywność, tekstylia, produkty ropopochodne, a
najważniejsi partnerzy importowi to Iran 19,3%, Pakistan
18,3%, Chiny 16,7%, Kazachstan 9,5%, Uzbekistan 6,1%,
Turkmenistan 5,4%, Malezja 4% (2016). Jak bogaty jest
Afganistan i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $1,900 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 35.8% (2011
oszacowanie).

Mapa - Afganistan
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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Albania

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Albania.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Albania. Zacznijmy od flagi kraju Albania
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Albania - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Albania? Zacznijmy od

tego: Albania ogłosiła niepodległość od Imperium Osmańskiego
w 1912 r., Ale została podbita przez Włochy w 1939 r. I zajęta
przez Niemcy w 1943 r. Partia komunistyczna przejęła kraj w
1944 r. Albania sprzymierzyła się najpierw z ZSRR (do 1960
r.), A następnie z Chinami (do 1978). Na początku lat 90.
Albania zakończyła 46 lat ksenofobicznych rządów
komunistycznych i ustanowiła wielopartyjną demokrację.
Przejście okazało się wyzwaniem, ponieważ kolejne rządy
próbowały radzić sobie z wysokim bezrobociem, powszechną
korupcją, zniszczoną infrastrukturą, silnymi sieciami
zorganizowanej przestępczości i walczącymi przeciwnikami
politycznymi. Albania poczyniła postępy w zakresie
demokratycznego rozwoju od czasu przeprowadzenia
wielopartyjnych wyborów w 1991 r., Ale nadal istnieją
uchybienia. Większość wyborów postkomunistycznych w
Albanii była nękana przez roszczenia związane z oszustwami
wyborczymi; jednak, międzynarodowi obserwatorzy uznali, że
wybory są w dużej mierze wolne i uczciwe od czasu
przywrócenia stabilności politycznej po upadku piramid
finansowych w 1997 r. Albania przystąpiła do NATO w
kwietniu 2009 r., aw czerwcu 2014 r. stała się kandydatem do
członkostwa w UE. Albania w listopadzie 2016 r. Otrzymała
zalecenie Komisji Europejskiej, by rozpocząć negocjacje



akcesyjne z UE pod warunkiem wdrożenia pakietu reformy
sądownictwa, przyjętego wcześniej w tym samym roku. Mimo,
że gospodarka Albanii nadal rośnie, zwolniła, a kraj jest nadal
jednym z najbiedniejszych w Europie. Duża, nieformalna
gospodarka oraz słaba infrastruktura energetyczna i
transportowa pozostają przeszkodami. Albania przystąpiła do
NATO w kwietniu 2009 r., Aw czerwcu 2014 r. Została
kandydatem do członkostwa w UE. Albania w listopadzie 2016
r. Otrzymała zalecenie Komisji Europejskiej, by rozpocząć
negocjacje akcesyjne z UE pod warunkiem wdrożenia pakietu
reformy sądownictwa, przyjętego wcześniej w tym samym
roku. Mimo, że gospodarka Albanii nadal rośnie, zwolniła, a
kraj jest nadal jednym z najbiedniejszych w Europie. Duża,
nieformalna gospodarka oraz słaba infrastruktura energetyczna i
transportowa pozostają przeszkodami. Albania przystąpiła do
NATO w kwietniu 2009 r., Aw czerwcu 2014 r. Została
kandydatem do członkostwa w UE. Albania w listopadzie 2016
r. Otrzymała zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące
rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z UE pod warunkiem
wdrożenia pakietu reformy sądownictwa, który został
uchwalony wcześniej w tym samym roku. Mimo, że
gospodarka Albanii nadal rośnie, zwolniła, a kraj jest nadal
jednym z najbiedniejszych w Europie. Duża, nieformalna
gospodarka oraz słaba infrastruktura energetyczna i
transportowa pozostają przeszkodami.

Geografia - Albania



Gdzie na świecie jest Albania?
Lokalizacja tego kraju to Europa Południowo-Wschodnia,
granicząca z Morzem Adriatyckim i Morzem Jońskim,
pomiędzy Grecją na południu a Czarnogórą i Kosowem na
północ. Całkowita powierzchnia kraju Albania wynosi 28,748
km2, z czego 27,398 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: wszystkim góry i
wzgórza; małe równiny wzdłuż wybrzeża. Najniższym punktem
kraju Albania jest Morze Adriatyckie 0 m, najwyższy punkt
Maja e Korabit (Golem Korab) 2 764 m. Klimat jest
umiarkowany; chłodne, pochmurne, wilgotne zimy; gorące,
jasne, suche lata; wnętrze jest chłodniejsze, a przede.

Mieszkańcy - Albania
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Albania. Liczba to:

3,047,987 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Albański 82,6%, grecki 0,9%, inny
1% (w tym wołoski, romski, macedoński, czarnogórski i
egipski), nieokreślony 15,5% (2011 est.). Jakie są języki w
kraju Albania? Albański 98,8% (oficjalny - wywodzący się z
dialektu tosk), grecki 0,5%, inny 0,6% (w tym
Macedończyków, Romów, Wołosi, Turków, Włochów i



Serbochorwaków), nieokreślone 0,1% (2011 rok.). A religie:
Muzułmanin 56,7%, Rzymskokatolicki 10%, Prawosławny
6,8%, ateista 2,5%, Bektashi (Zakon Sufi ) 2,1%, pozostałe
5,7%, nieokreślone 16,2%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 32.9
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 78.5 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Albania? Tutaj: Dość równomiernie
rozmieszczone, z nieco wyższą koncentracją ludzi w zachodniej
i środkowej części kraju. Główne obszary miejskie kraju
Albania to: Tirana (stolica) 454 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Albania
Stolica kraju Albania to Tirana (Tirane) i rządowy typ

republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 12 hrabstw (qarqe, liczba pojedyncza -
qark); Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce,
Kukes, Lezhe, Szkodra, Tirane, Vlore. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Albania, ważnymi produktami przemysłowymi są żywność
dla owiec i kóz ; Obuwie, odzież i odzież; drewno, ropa
naftowa, cement, chemikalia, wydobycie, metale podstawowe,
hydropodemy. Ważne produkty rolne to pszenica, kukurydza,
ziemniaki, warzywa, owoce, oliwki i oliwa z oliwek, winogrona;
mięso, produkty mleczne;. Najważniejsze towary eksportowe
to odzież i odzież, obuwie; asfalt, metale i rudy metali, ropa
naftowa; cement i materiały budowlane, warzywa, owoce,
tytoń, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Włochy
50,5%, Serbia 8,1%, Kosowo 7,5%, Grecja 4,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt, artykuły



spożywcze, tekstylia, chemikalia, a najważniejsi partnerzy
importowi to Włochy 29%, Niemcy 9,4%, Chiny 8,7%, Grecja
7,8%, Turcja 7,8%, Serbia 4,1% (2016). Jak bogaty jest
Albania i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $12,500 (2017
oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 14.3% (2012 oszacowanie).

Mapa - Albania
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Algieria

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Algieria.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Algieria. Zacznijmy od flagi kraju Algieria
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Algieria - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Algieria? Zacznijmy od

tego: Po ponad stuleciu rządów Francji, Algierczycy przez
większą część lat 50. XX wieku walczyli o niepodległość w
1962 roku. Główna partia polityczna Algierii, Front
Wyzwolenia Narodowego (FLN), powstała w 1954 roku w
ramach walki o niepodległość i od tego czasu w dużej mierze
zdominowana polityka. Rząd Algierii w 1988 r. Ustanowił
system wielopartyjny w odpowiedzi na niepokoje społeczne,
ale zaskakujący pierwszy sukces Islamskiego Frontu Ocalenia
(FIS) w głosowaniu w grudniu 1991 r. Skłonił armię Algierii do
interweniowania i odroczenia drugiej tury wyborów aby
zapobiec temu, czego obawiały się świeckie elity, byłby
kierowany przez ekstremistów rząd od przejęcia władzy. Armia
rozpoczęła represje na FIS, które pobudziły zwolenników FIS
do rozpoczęcia ataków na cele rządowe. Walka przerodziła się
w powstanie, które odnotowały intensywną przemoc w latach
1992-98, powodując ponad 100 000 zgonów - wiele z nich
przypisywano masowym eksterminacjom wieśniaków przez
ekstremistów. Rząd zyskał przewagę do późnych lat 90., a
zbrojne skrzydło FIS - Islamska Armia Zbawienia - rozwiązano
w styczniu 2000 r. Abdelaziz Bouteflika, przy wsparciu wojska,
wygrał prezydenturę w 1999 r. W wyborach powszechnie
uważanych za oszukańcze i wygrał kolejne wybory w 2004,
2009 i 2014 roku. Rząd w 2011 roku wprowadził pewne



reformy polityczne w odpowiedzi na arabską wiosnę, w tym
zniesienie 19-letniego stanu wyjątkowych restrykcji i
zwiększenie kwot kobiet na wybrane zgromadzenia, a także
zwiększenie dotacji do ludności. Od 2014 roku

Geografia - Algieria

Gdzie na świecie jest Algieria?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Północna, na wybrzeżu Morza
Śródziemnego, między Marokiem a Tunezją. Całkowita
powierzchnia kraju Algieria wynosi 2,381,741 km2, z czego
2,381,741 km2 to ziemia. To bardzo duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: większości na wysokim
płaskowyżu i pustyni; niektóre góry; wąska, nieciągła równina
przybrzeżna. Najniższym punktem kraju Algieria jest Chott
Melrhir -40 m, najwyższy punkt Tahat 2908 m. Klimat jest
półsuche; łagodne, wilgotne zimy z gorącym, suchym latem
wzdłuż wybrzeża; susza z mroźnymi zimami i gorącym latem na
wysokim płaskowyżu; sirocco jest gorącym, pylącym /
obciążonym piaskiem wiatrem, szczególnie powszechnym w
szczytach w.

Mieszkańcy - Algieria
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Algieria. Liczba to:



40,969,443 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Arab-Berber 99%, europejski mniej niż
1%. Jakie są języki w kraju Algieria? Arabski (urzędowy),
francuski (lingua franca), berberyjski lub tamazowy (urzędowy);
dialekty to Kabyle Berber (Taqbaylit), Shawiya Berber
(Tacawit), Mzab Berber, Tuareg Berber (Tamahaq). A religie:
muzułmanin (oficjalny, głównie sunnicki) 99%, inne (w tym
chrześcijański i żydowski). Ile lat mają przeciętni ludzie? 28.1
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 77 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Algieria? Tutaj: rozległe większość ludności
znajduje się w skrajnej północnej części kraju wzdłuż wybrzeża
Morza Śródziemnego. Główne obszary miejskie kraju Algieria
to: Algier (stolica) 2,594 miliona; Oran 858 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Algieria
Stolica kraju Algieria to Algier i rządowy typ prezydencka

republika. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 48
prowincji (wilayas, liczba pojedyncza - wilaya); Adrar, Ain
Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia,
Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef,
Konstantyn, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia,
Guelma, Illizi , Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea,
Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el
Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk
Ahras, Tamanrasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza,
Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Algieria, ważnymi produktami przemysłowymi są ropa naftowa,



gaz ziemny, przemysł lekki, górnictwo, przemysł elektryczny,
petrochemiczny, przetwórstwo spożywcze. Ważne produkty
rolne to Pszenica, jęczmień, owies, winogrona, oliwki, owoce
cytrusowe, owoce ; owce,. Najważniejsze towary eksportowe
to Ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów
ropopochodnych 97% (2009 r.), a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Włochy 17,4%, Hiszpania 12,9%, USA
12,9%, Francja 11,4%, Brazylia 5,4%, Holandia 4,9%, Turcja
4,5%, Kanada 4,3% (2016). Najważniejsze towary importowe
to dobra kapitałowe, artykuły spożywcze, dobra
konsumpcyjne, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny
17,8%, Francja 10,1%, Włochy 9,8%, Hiszpania 7,6%,
Niemcy 6,4%, 4,9%, Turcja 4,1% (2016). Jak bogaty jest
Algieria i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $15,100 (2017
oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 23% (2006 oszacowanie).

Mapa - Algieria
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Samoa Amerykańskie

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Samoa
Amerykańskie. Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa
ogólna i szczegółowa mapa Samoa Amerykańskie. Zacznijmy
od flagi kraju Samoa Amerykańskie tutaj:
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Samoa Amerykańskie - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Samoa Amerykańskie?

Zacznijmy od tego: Osiedlili się już w 1000 r. Pne, Samoa nie
zostało osiągnięte przez europejskich odkrywców aż do XVIII
wieku. Międzynarodowa rywalizacja w drugiej połowie XIX
wieku została uregulowana na mocy traktatu z 1899 roku, w
którym Niemcy i USA podzieliły archipelag Samoa. USA
formalnie zajęły swoją część - mniejszą grupę wschodnich wysp
z doskonałym portem Pago Pago - w następnym roku.

Geografia - Samoa Amerykańskie

Gdzie na świecie jest Samoa
Amerykańskie? Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp
na południowym Pacyfiku, około połowa drogi między
Hawajami i Nową Zelandią. Całkowita powierzchnia kraju
Samoa Amerykańskie wynosi 199 km2, z czego 199 km2 to
ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: pięć wulkanicznych wysp z nierównymi szczytami i
ograniczonymi przybrzeżnymi równinami, dwa atole koralowe
(wyspa różana, wyspa Swains). Najniższym punktem kraju
Samoa Amerykańskie jest Ocean Spokojny 0 m, najwyższy
punkt Lata góra 964 m. Klimat jest tropikalne wody morskie,
moderowane przez południowo-wschodnie wiatry; średnie



roczne opady wynoszą około 3 m; pora deszczowa (od
listopada do kwietnia), pora sucha (od maja do października);
niewielka sezonowa zmienność temperatury.

Mieszkańcy - Samoa Amerykańskie
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Samoa Amerykańskie.

Liczba to: 51,504 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu
ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka? Wysp Pacyfiku 92,6%
(obejmuje samoa 88,9%, tongan 2,9%, inne. 8%), azjatyckie
3,6% (w tym filipińskie 2,2%, pozostałe 1,4%), mieszane
2,7%, inne 1,2% (2010 r.). Jakie są języki w kraju Samoa
Amerykańskie? Samoan 88,6% (blisko spokrewniony z
hawajskim i innymi językami polinezyjskimi), angielski 3,9%,
tongan 2,7%, inny wyspiarski Pacyfik 3%, inne 1,8%. A religie:
chrześcijańskie 98,3%, inny 1%, niepowiązany 0,7% (2010
rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 25.5 rok. Musimy dodać, że
ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa
jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)?
To: 73.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Samoa
Amerykańskie? Tutaj: nieznane. Główne obszary miejskie kraju
Samoa Amerykańskie to: PAGO PAGO (kapitał) 48 000
(2014).

Rząd i gospodarka - Samoa Amerykańskie
Stolica kraju Samoa Amerykańskie to Pago Pago i

rządowy typ Demokracja prezydencka; samorządne terytorium
USA. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - brak
(terytorium USA); nie ma podziału administracyjnego
pierwszego rzędu według definicji rządu USA, ale w drugim



rzędzie istnieją 3 dystrykty i 2 wyspy; Eastern, Manu'a, Rose
Island, Swains Island, Western. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Samoa Amerykańskie, ważnymi produktami przemysłowymi są
hodowle tuńczyków hodowlanych (w dużej mierze dostarczane
przez zagraniczne statki rybackie), wyroby rzemieślnicze.
Ważne produkty rolne to banany, kokosy, warzywa, taro, chleb
chlebowy, ignam, kopra, ananasy, papaje; produkty mleczne,.
Najważniejsze towary eksportowe to konserw z tuńczyka
93%, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Australia
21,6%, Ghana 16,1%, Holandia 11,5%, Birma 8,1%, Korea
Południowa 7,9%, Kolumbia 4,7%, Indonezja 4,3% (2016).
Najważniejsze towary importowe to surowce do konserw,
żywności, produktów naftowych, maszyn i części, a
najważniejsi partnerzy importowi to Singapur 22,6%, NZ
19,1%, Samoa 8,7%, Malezja 8,2%, Fidżi 7,6%, Korea
Południowa 7,4%, Australia 4,6% (2016). Jak bogaty jest
Samoa Amerykańskie i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$13,000 (2013 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Samoa Amerykańskie
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Andora

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Andora.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Andora. Zacznijmy od flagi kraju Andora
tutaj:
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Andora - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Andora? Zacznijmy od

tego: Zakazane na Księstwo Księstwo Andory jest jednym z
najmniejszych państw w Europie, położonym wysoko w
Pirenejach między granicami francuskimi i hiszpańskimi. Przez
715 lat, od 1278 r. Do 1993 r., Andorrans żył pod wyjątkową
kopriacką władzą, rządzoną przez francuskich i hiszpańskich
przywódców (od 1607 r., Francuskiego szefa państwa i
biskupa Urgell). W 1993 r. Ten system feudalny został
zmodyfikowany poprzez wprowadzenie nowoczesnej
konstytucji; książęta pozostali jak tytularne głowy państw, ale
rząd przekształcił się w demokrację parlamentarną. Andora
stała się popularnym miejscem turystycznym odwiedzanym
przez około 8 milionów ludzi rocznie przez sporty zimowe, letni
klimat i bezcłowe zakupy. Andora stała się również zamożnym
międzynarodowym centrum handlowym ze względu na dojrzały
sektor bankowy i niskie podatki. W ramach starań o
modernizację swojej gospodarki, Andora otworzyła się na
inwestycje zagraniczne i zaangażowała się w inne reformy, takie
jak przyspieszenie inicjatyw podatkowych mających na celu
wsparcie szerszej infrastruktury. Chociaż nie jest członkiem UE,
Andora cieszy się szczególnym stosunkiem do tego bloku, który
jest regulowany różnymi umowami celnymi i kooperacyjnymi i
używa euro jako waluty krajowej.

Geografia - Andora



Gdzie na świecie jest Andora?
Lokalizacja tego kraju to Południowo-zachodnia Europa,
Pireneje, na granicy Francji i Hiszpanii. Całkowita powierzchnia
kraju Andora wynosi 468 km2, z czego 468 km2 to ziemia. To
jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
surowych górach wyciętych wąskimi dolinami. Najniższym
punktem kraju Andora jest Riu Runer 840 m, najwyższy punkt
Pic de Coma Pedrosa 2946 m. Klimat jest Umiarkowany;
śnieżne, mroźne zimy i ciepłe, suche lata w.

Mieszkańcy - Andora
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Andora. Liczba to: 76,965

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? Andorran 46,2%, hiszpański 26,4%, portugalski
12,8%, francuski 5%, inne 9,6% (2016 r.). Jakie są języki w
kraju Andora? kataloński (oficjalny), francuski, kastylijski ,
Portugalski. A religie: katolik (przeważa). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 44.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 82.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Andora? Tutaj: Ludności jest
nierównomiernie rozmieszczone i koncentruje się w 7



zurbanizowanych dolinach, które tworzą parafie w kraju
(podziały polityczne). Główne obszary miejskie kraju Andora
to: Andorra LA Vella (stolica) 23 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Andora
Stolica kraju Andora to Andorra la Vella i rządowy typ

demokracja parlamentarna (od marca 1993 r.), Która
zachowuje swoich szefów państw w formie wspólnego rządu;
obaj książęta są prezydentem Francji i biskupem Seu d'Urgell
w Hiszpanii, którzy delegują odpowiedzialność na innych
urzędników parafii. Rzućmy okiem na podziały administracyjne
- 7 (parokultury, liczba pojedyncza - parroquia); Andorra la
Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana,
Ordino, Sant Julia de Loria. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Andora, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka
bydła (w szczególności narciarstwo), bankowość, drewno,
meble. Ważne produkty rolne to Małe ilości żyta, pszenicy,
jęczmienia, owsa warzywa, tytoń; owce,. Najważniejsze towary
eksportowe to wyrobów tytoniowych, meble, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są nieznane.
Najważniejsze towary importowe to konsumpcyjne, żywność,
paliwo, energia elektryczna, a najważniejsi partnerzy importowi
to nieznane. Jak bogaty jest Andora i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $49,900 (2015 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie
tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy



ubóstwa: nieznany%.
Mapa - Andora
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Angola

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Angola.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Angola. Zacznijmy od flagi kraju Angola
tutaj:
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Angola - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Angola? Zacznijmy od

tego: Angola zdobywa niskie wskaźniki rozwoju społecznego,
pomimo wykorzystania dużych rezerw ropy naftowej do
odbudowy po zakończeniu 27-letniej wojny domowej w 2002
r. Walka między Ludowym ruchem na rzecz wyzwolenia Angoli
(MPLA), kierowanym przez Jose Eduardo DOS Santos, oraz
Narodowy Związek na rzecz Całkowitej Niezależności Angoli
(Unita), kierowany przez Jonasa Savimbi, po niezależności od
Portugalii w 1975 r. Pokój wydawał się nieuchronny w 1992 r.,
gdy Angola przeprowadziła wybory krajowe, ale walki
podniosły się ponownie w 1993 r. Do 1,5 miliona zginęło - a 4
miliony osób zostało przesiedlonych - w ciągu ponad ćwierć
wieku walk. Śmierć Savimbi w 2002 roku zakończyła się
powstaniem Unity i ugruntowała pozycję MPLA w mocy.
Prezydent DOS Santos przeforsował nową konstytucję w 2010
roku i został wybrany na pięcioletnią kadencję na prezydenta w
2012 roku.

Geografia - Angola



Gdzie na świecie jest Angola?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, granicząca z
Oceanem Atlantyckim, pomiędzy Namibią i Demokratyczną
Republiką Konga. Całkowita powierzchnia kraju Angola
wynosi 1,246,700 km2, z czego 1,246,700 km2 to ziemia. To
bardzo duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: wąska, nadmorska równina wznosi się gwałtownie do
rozległego płaskowyżu o powierzchni. Najniższym punktem
kraju Angola jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt
Moca 2.620 m. Klimat jest na południu i wzdłuż wybrzeża do
Luandy; północ ma chłodną, suchą porę (od maja do
października) i gorącą, porę deszczową (od listopada do
kwietnia).

Mieszkańcy - Angola
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Angola. Liczba to:

29,310,273 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Ovimbundu 37%, Kimbundu 25%,
Bakongo 13%, mestico (mieszane europejskie i ojczyste
afrykańskie) 2%, europejskie 1%, inne 22%. Jakie są języki w
kraju Angola? portugalskie 71,2% (urzędowe), Umbundu 23%,
Kikongo 8,2%, Kimbundu 7,8%, Chokwe 6,5%, Nhaneca



3,4%, Nganguela 3,1%, Fiote 2,4%, Kwanham 2,3%,
Muhumbi 2,1%, Luvale 1%, inne 3,6%. A religie:
rzymskokatolickie 41,1%, protestanckie 38,1%, pozostałe
8,6%, żadne 12,3% (2014 est. ). Ile lat mają przeciętni ludzie?
15.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 60.2 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Angola? Tutaj: Większość ludzi
mieszka w zachodniej części kraju; obszary miejskie stanowią
największą koncentrację ludzi, w szczególności Luanda.
Główne obszary miejskie kraju Angola to: Luanda (stolica)
5,506 mln; Huambo 1,269 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Angola
Stolica kraju Angola to Luanda i rządowy typ prezydencka

republika. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 18
prowincji (prowincje, liczba pojedyncza - provincia); Bengo,
Benguela, Bie, Cabinda, Cunene, Huambo, Huila, Kwando
Kubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Luanda, Lunda Norte,
Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige, Zair. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Angola, ważnymi produktami przemysłowymi
są naftowy; diamenty, rudę żelaza, fosforany, skalenia, boksyt,
uran i złoto; cement; podstawowe produkty metalowe;
przetwórstwo ryb; przetwarzanie żywności, warzenie piwa,
wyroby tytoniowe, cukier; tekstylia; reai statku. Ważne
produkty rolne to Banany, trzcina cukrowa, kawa, sizal,
kukurydza, bawełna, maniok (maniok, tapioka), tytoń,
warzywa, plantany; żywy inwentarz; Produkty leśne; ryby.
Najważniejsze towary eksportowe to ropa naftowa, diamenty,



produkty rafinacji ropy naftowej, kawa, sizal, ryby i produkty
rybne, drewno, bawełna, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Chiny 53,7%, Indie 7,6%, USA 5,6%,
Republika Południowej Afryki 5,3%, Francja 4,4% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i urządzenia
elektryczne, pojazdy i części zamienne; leki, żywność, tekstylia,
towary wojskowe, a najważniejsi partnerzy importowi to
Portugalia 15,9%, USA 12,5%, Chiny 12,2%, RPA 6,8%,
Belgia 6,3%, Brazylia 5,5%, Wielka Brytania 4,3% (2016). Jak
bogaty jest Angola i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$6,800 (2017 oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy,
że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 40.5% (2006
oszacowanie).

Mapa - Angola
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Anguilla

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Anguilla.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Anguilla. Zacznijmy od flagi kraju Anguilla
tutaj:
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http://mapsguides.com/


Anguilla - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Anguilla? Zacznijmy od

tego: Skolonizowany przez angielskich osadników z Saint Kitts
w 1650 roku, Anguilla była administrowana przez Wielką
Brytanię aż do początku XIX wieku, kiedy wyspa - wbrew
życzeniom mieszkańców - została włączona do jednej
brytyjskiej zależności wraz z Saint Kitts i Nevis. Kilka prób
separacji nie powiodło się. W 1971 roku, dwa lata po buncie,
Anguilla wreszcie mogła odejść; Układ ten został formalnie
uznany w 1980 roku, kiedy Anguilla stała się odrębną brytyjską
zależnością. W dniu 7 września 2017 r. Wyspa została
dotkliwie uszkodzona przez huragan Irma, w szczególności w
zakresie infrastruktury komunikacyjnej oraz mieszkaniowej i
biznesowej.

Geografia - Anguilla

Gdzie na świecie jest Anguilla?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspy między Morzem
Karaibskim i Oceanem Atlantyckim, na wschód od Puerto
Rico. Całkowita powierzchnia kraju Anguilla wynosi 91 km2, z
czego 91 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: płaskie i nisko położone wyspy
koralowe i wapienne. Najniższym punktem kraju Anguilla jest



Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt Crocus Hill 73 m.
Klimat jest tropikalny; moderowane północno-wschodnimi
wiatry handlowe.

Mieszkańcy - Anguilla
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Anguilla. Liczba to:

17,087 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Afryki / czarny 85,3%, hispanic
4,9%, mieszane 3,8%, białe 3,2%, East Indian / Indian 1%,
inne 1,6%, nieokreślony 0,3% (2011 est.). Jakie są języki w
kraju Anguilla? angielski (oficjalny). A religie: Protestancki
73,2% (w tym anglikański 22,7%, metodystyczny 19,4%,
zielonoświątkowy 10,5%, adwentysta dnia siódmego 8,3%,
baptysta 7,1%, Kościół Boga 4,9%, Presbytarian 0,2%, bracia
0,1%), katolik 6,8%, Świadek Jehowy 1.1 %, inni chrześcijanie
10,9%, inni 3,2%, nieokreśleni 0,3%, brak 4,5% (w 2011 r.).
Ile lat mają przeciętni ludzie? 34.8 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
81.5 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Anguilla? Tutaj:
większość populacji koncentruje się w Dolinie w centrum
wyspy; rozliczenie jest dość jednolite na południowym
zachodzie, ale raczej ograniczone w północno-wschodniej.
Główne obszary miejskie kraju Anguilla to: Dolinie (stolica)
1000 (2014).

Rząd i gospodarka - Anguilla
Stolica kraju Anguilla to The Valley i rządowy typ

demokracji parlamentarnej (House of Assembly); samorządne



terytorium zamorskie w Wielkiej Brytanii. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - brak (terytorium zamorskie w
Wielkiej Brytanii). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Anguilla,
ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka dla bydła ,
budowanie łodzi, usługi finansowe offshore. Ważne produkty
rolne to małe ilości tytoniu, warzyw;. Najważniejsze towary
eksportowe to homary, ryby, zwierzęta hodowlane, sól, bloki
betonowe,, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
nieznane. Najważniejsze towary importowe to paliwa rumowe ,
artykuły spożywcze, producenci, chemikalia, samochody
ciężarowe, tekstylia, a najważniejsi partnerzy importowi to
nieznane. Jak bogaty jest Anguilla i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $12,200 (2008 oszacowanie). To całkiem dobrze.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 23% (2002
oszacowanie).

Mapa - Anguilla
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mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Antigua i Barbuda.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Antigua i Barbuda. Zacznijmy od flagi kraju
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Antigua i Barbuda - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Antigua i Barbuda?

Zacznijmy od tego: Siboney byli pierwszymi ludźmi, którzy
zamieszkiwali wyspy Antigua i Barbuda w 2400 rpne, ale
Indianie Arawak zaludnili wyspy, gdy Kolumb wylądował w
jego drugiej podróży w 1493 r. Wczesne osiedla hiszpańskie i
francuskie zostały zastąpione angielską kolonią w 1667 r.
Niewolnictwo, utworzona w celu prowadzenia plantacji cukru
na Antigua, została zniesiona w 1834 r. Wyspy stały się
niepodległym państwem w ramach Brytyjskiej Wspólnoty
Narodów w 1981 r. W dniu 6 września 2017 r. huragan Irma
minął wyspę Barbuda niszcząc wyspę i zmuszając do ewakuacji
ludność na Antigua. Prawie wszystkie struktury na Barbudie
zostały zniszczone, a roślinność rozebrana, ale Antigua została
oszczędzona najgorzej.

Geografia - Antigua i Barbuda

Gdzie na świecie jest Antigua i
Barbuda? Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspy między
Morzem Karaibskim i Północnym Atlantykiem, na południowy
wschód od Portoryko. Całkowita powierzchnia kraju Antigua i
Barbuda wynosi 442.6 km2 (Antigua 280 km2; Barbuda 161



km2), z czego 442.6 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie nisko
położone wapienie i wyspy koralowe, z pewnymi wyższymi
obszarami wulkanicznymi. Najniższym punktem kraju Antigua i
Barbuda jest Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt Mount
Obama 402 m. Klimat jest tropikalny morski; niewielka
sezonowa zmiana temperatury.

Mieszkańcy - Antigua i Barbuda
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Antigua i Barbuda. Liczba

to: 94,731 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? czarny 87,3%, mieszany 4,7%,
hispanic 2,7%, biały 1,6%, inny 2,7%, nieokreślony 0,9%
(2011 est.). Jakie są języki w kraju Antigua i Barbuda?
angielski (oficjalny), Antiguan kreolski. A religie: Protestancki
68,3% (anglikański 17,6%, adwentysta dnia siódmego 12,4%,
zielonoświątkowy 12,2%, morawski 8,3%, metodysta 5,6%,
Wesleyan świętość 4,5%, Kościół Boga 4,1%, baptysta 3,6%),
katolik 8,2%, inne 12,2% , nieokreślone 5,5%, żadne 5,9%
(prognoza 2011 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 31.9 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 76.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Antigua i Barbuda? Tutaj: wyspa Antigua zamieszkuje
około 97% ludności; prawie cała populacja Barbudy mieszka w
Codrington. Główne obszary miejskie kraju Antigua i Barbuda
to: Saint JOHN'S (stolica) 22 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Antigua i Barbuda



Stolica kraju Antigua i Barbuda to świętego Jana i rządowy
typ demokracja parlamentarna (parlament) w ramach monarchii
konstytucyjnej; Rzeczypospolitej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 6 parafii i 2 zależności; Barbuda, Redonda,
Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter,
Saint Philip. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Antigua i Barbuda,
ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka hodowlana ,
budownictwo, produkcja lekka (odzież, alkohol, artykuły
gospodarstwa domowego). Ważne produkty rolne to Bawełna
owoce, warzywa, banany, orzechy kokosowe, ogórki, mango,
trzcina cukrowa;. Najważniejsze towary eksportowe to
produkty naftowe, pościel, wyroby rzemieślnicze, elementy
elektroniczne, sprzęt transportowy, żywność i żywe zwierzęta, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Polska 53,2%,
Zjednoczone Królestwo 12,7%, Kamerun 7,2%, Niemcy
5,5%, USA 4,5% (2016). Najważniejsze towary importowe to
żywność i żywe zwierzęta, maszyny i sprzęt transportowy,
producenci, chemikalia, ropa naftowa, a najważniejsi partnerzy
importowi to USA 44,3%, Japonia 4,7%, Chiny 4,1% (2016).
Jak bogaty jest Antigua i Barbuda i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $26,300 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy
życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Antigua i Barbuda
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mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Argentyna.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Argentyna. Zacznijmy od flagi kraju
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Argentyna - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Argentyna? Zacznijmy od

tego: W 1816 r. Zjednoczone Prowincje Rio Plata ogłosiły
niepodległość od Hiszpanii. Po Boliwii, Paragwaju i Urugwaju
poszły ich odrębnymi drogami, obszar, który pozostał pozostał
Argentynie. Ludność i kultura tego kraju były silnie
kształtowane przez imigrantów z całej Europy, a Włochy i
Hiszpania dostarczały najwięcej nowych przybyszów w latach
1860-1930. Aż do połowy XX wieku większość historii
Argentyny była zdominowana przez okresy wewnętrznego
konfliktu politycznego. między federalistami a unitarianami oraz
między cywilnymi i wojskowymi frakcjami. Po drugiej wojnie
światowej ery peronistycznego populizmu oraz bezpośredniej i
pośredniej interwencji militarnej w kolejnych rządach podążała
wojskowa junta, która przejęła władzę w 1976 roku.
Demokracja powróciła w 1983 roku po nieudanej próbie
przejęcia Falklandów (Islas Malvinas) siłą , i trwa pomimo
licznych wyzwań, z których najpoważniejszym był poważny
kryzys gospodarczy w latach 2001-2002, który doprowadził
do gwałtownych publicznych protestów i kolejnych rezygnacji
kilku prezydentów. Lata 2003-15 były okresem panowania
Peronistów przez Nestora i Cristinę Fernandez de Kirchner,
których polityka izolowała Argentynę i powodowała stagnację
gospodarczą. Po wyborach Mauricio Macri w listopadzie 2015
r. Argentyna rozpoczęła okres reform i reintegracji



międzynarodowej.
Geografia - Argentyna

Gdzie na świecie jest Argentyna?
Lokalizacja tego kraju to Południowa Ameryka Południowa, na
południowym Atlantyku, między Chile a Urugwajem. Całkowita
powierzchnia kraju Argentyna wynosi 2,780,400 km2, z czego
2,736,690 km2 to ziemia. To bardzo duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: bogate równiny Pampasów
w północnej części, płaskie do płaskiego płaskowyżu Patagonii
na południu, odporne Andy wzdłuż zachodniego brzegu.
Najniższym punktem kraju Argentyna jest Laguna del Carbon
-105 m (położone pomiędzy Puerto San Julian i Comandante
Luis Piedra Buena w prowincji Santa Cruz), najwyższy punkt
Cerro Aconcagua 6962 m (położone w północno-zachodniej
części prowincji Mendoza, najwyższy punkt w Ameryce
Południowej). Klimat jest większości umiarkowanych; suchych
na południowym wschodzie; subantarktyczne na południowym
zachodzie.

Mieszkańcy - Argentyna
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Argentyna. Liczba to:



44,293,293 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? europejskie (głównie hiszpańskie i
włoskie) i mestizo (mieszane pochodzenie europejskie i
indiańskie) 97,2%, indiańskie 2,4%, afrykańskie 0,4% (2010
r.). Jakie są języki w kraju Argentyna? Hiszpański (oficjalny) ,
włoski, angielski, niemiecki, francuski, rodzime (Mapudungun,
keczua). A religie: nominalnie rzymskokatolicki 92% (mniej niż
20% praktykujących), protestanci 2%, 2%, żydowskiej, inne
4%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 31.7 rok. Musimy dodać, że
ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa
jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)?
To: 77.3 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Argentyna? Tutaj:
jedno- trzecia część populacji mieszka w Buenos Aires;
obszary aglomeracji występują w północnej i środkowej części
kraju; Patagonia na południu pozostaje słabo zaludniona.
Główne obszary miejskie kraju Argentyna to: Buenos Aires
(stolica) 15,18 mln; Cordoba 1,511 miliona; Rosario 1.381
milionów; Mendoza 1,009 mln; San Miguel de Tucuman 910
000; La Plata 846 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Argentyna
Stolica kraju Argentyna to Buenos Aires i rządowy typ

republika prezydencka. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 23 prowincje (prowincje, liczba pojedyncza -
provincia) i 1 miasto autonomiczne; Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Chubut, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Cordoba,
Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan,
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Ziemia



Ognista - Antartida i Islas del Atlantico Sur (Ziemia Ognista),
Tucuman. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Argentyna, ważnymi
produktami przemysłowymi są przetwarzanie żywego
inwentarza , pojazdy silnikowe, towary konsumpcyjne trwałego
użytku, tekstylia, chemikalia i produkty petrochemiczne,
poligrafia, hutnictwo, stal. Ważne produkty rolne to Nasiona
słonecznika, cytryny, soja, winogrona, kukurydza, tytoń,
orzeszki ziemne, herbata, pszenica;. Najważniejsze towary
eksportowe to ziarna soi i pochodne, ropa naftowa i gaz,
pojazdy, kukurydza, pszenica, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Brazylia 15,5%, USA 7,7%, Chiny 7,6%,
Wietnam 4.4 % (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny, pojazdy mechaniczne, ropa naftowa i gaz ziemny,
chemikalia organiczne, tworzywa sztuczne, a najważniejsi
partnerzy importowi to Brazylia 24,3%, Chiny 18,7%, USA
12,5%, Niemcy 5,5% (2016). Jak bogaty jest Argentyna i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $20,700 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 32.2%.

Mapa - Argentyna
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szczegółowa mapa Armenia. Zacznijmy od flagi kraju Armenia
tutaj:
 

Armenia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Armenia? Zacznijmy od

tego: Armenia szczyci się tym, że jest pierwszym narodem,
który formalnie przyjmuje chrześcijaństwo (początek IV
wieku). Pomimo okresów autonomii, przez stulecia Armenia
znalazła się pod panowaniem różnych imperiów, w tym
Rzymian, Bizantyjczyków, Arabów, Persów i Osmanów.
Podczas I wojny światowej w zachodniej części Armenii,
Imperium Osmańskie ustanowiło politykę przymusowych
przesiedleń w połączeniu z innymi okrutnymi praktykami, które
doprowadziły do co najmniej 1 miliona zgonów Ormian.
Wschodnia część Armenii została scedowana przez Turków do
Rosji w 1828 roku; ta część ogłosiła niepodległość w 1918 r.,
ale została podbita przez sowiecką Armię Czerwoną w 1920 r.
Ormiańscy przywódcy pozostają zajęci długim konfliktem z
Azerbejdżanem w sprawie Górskiego Karabachu, regionu
zamieszkanego głównie przez ludność ormiańską,
przydzielonego do radzieckiego Azerbejdżanu w latach
dwudziestych przez Moskwę . Armenia i Azerbejdżan
rozpoczęły walkę o ten obszar w 1988 roku; walka nasiliła się
po tym, jak oba kraje uzyskały niepodległość od Związku
Radzieckiego w 1991 roku. Do maja 1994 roku, gdy triumfalne
zawieszenie broni między Armenią, Azerbejdżanem i Górnym



Karabachem przejęło, armeńsko-etniczne siły nie tylko zdobyły
Nagorny Karabach, ale także siedem regiony - około 14
procent terytorium Azerbejdżanu. Gospodarki obu stron zostały
zranione przez niezdolność dokonania znaczących postępów w
kierunku pokojowego rozwiązania. Turcja zamknęła wspólną
granicę z Armenią w 1993 r. Wspierając Azerbejdżan w jego
konflikcie z Armenią o kontrolę nad Górskim Karabachem i
otaczającymi go obszarami, co dalej hamuje wzrost
gospodarczy w Armenii. W 2009 r. Starsi przywódcy
ormiańscy zaczęli dążyć do zbliżenia z Turcją, mając na celu
zabezpieczenie otwarcia granicy, ale Turcja jeszcze nie
ratyfikowała protokołów normalizujących stosunki między
dwoma krajami. W styczniu 2015 r. Armenia przystąpiła do
Rosji, Białorusi i Kazachstanu jako członek Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej.

Geografia - Armenia

Gdzie na świecie jest Armenia?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Zachodnia, między
Turcją (na zachodzie) a Azerbejdżanem; uwaga - Armenia
postrzega siebie jako część Europy; geopolitycznie, może być
zaklasyfikowany jako objęty Europy, Bliskiego Wschodu, lub
zarówno. Całkowita powierzchnia kraju Armenia wynosi



29,743 km2, z czego 28,203 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: Armenian
Highland z góry; mała ziemia leśna; szybko płynące rzeki; dobra
gleba w dolinie rzeki Aras. Najniższym punktem kraju Armenia
jest Rzeka Debed 400 m, najwyższy punkt Aragats
Lerrnagagat '4 090 m. Klimat jest highland kontynentalne,
gorące lata, mroźne zimy.

Mieszkańcy - Armenia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Armenia. Liczba to:

3,045,191 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Ormiański 98,1%, jazydy (Kurd)
1,1%, inne 0,7% (2011 est.). Jakie są języki w kraju Armenia?
Ormiański (oficjalny) 97,9%, kurdyjski (używany przez
mniejszość jazyd) 1%, inny 1% (2011 est. ). A religie:
Apostolski ormiański 92,6%, ewangelicki 1%, inny 2,4%, brak
1,1%, nieokreślony 2,9% (w 2011 r.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 35.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 74.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Armenia? Tutaj: Większość ludności
znajduje się w północnej części kraju; stolica Erewania jest
domem dla ponad pięciokrotnie większej liczby ludzi niż
Gyumri, drugie co do wielkości miasto w kraju. Główne
obszary miejskie kraju Armenia to: Erywań (stolica) 1044
(2015).

Rząd i gospodarka - Armenia
Stolica kraju Armenia to Erywań i rządowy typ demokracja



parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 11
prowincji (marzer, singular - marz); Aragatsotn, Ararat,
Armawir, Geghark'unik ', Kotayk', Lorri, Shirak, Syunik ',
Tavush, Vayots' Dzor, Erewań. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Armenia, ważnymi produktami przemysłowymi są , wydobycie,
obróbka diamentów, obrabiarki do metalu, maszyny do kucia i
prasowania, silniki elektryczne, odzież z dzianiny, wyroby
pończosznicze, obuwie, tkaniny jedwabne, chemikalia,
ciężarówki, przyrządy, mikroelektronika, biżuteria,
oprogramowanie, przetwórstwo spożywcze. Ważne produkty
rolne to Owoców (zwłaszcza winogron i moreli), warzyw;
hodowla zwierząt gospodarskich. Najważniejsze towary
eksportowe to nieprzetworzona miedź, surówka żelaza, metale
kolorowe, złoto, diamenty, produkty mineralne, artykuły
spożywcze, brandy, papierosy, energia, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Rosja 21%, Bułgaria 8,7%,
Gruzja 8,1%, Kanada 7,9%, Niemcy 7,9%, Irak 7,8%, Chiny
5,7%, Iran 4,2%, Szwajcaria 4,2% (2016). Najważniejsze
towary importowe to gaz ziemny, ropa naftowa, wyroby
tytoniowe, żywność, diamenty, farmaceutyki, samochody, a
najważniejsi partnerzy importowi to Rosja 30,7%, Chiny 11%,
Iran 5,1%, Turcja 5%, Niemcy 5% (2016). Jak bogaty jest
Armenia i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $9,100 (2017
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja



poniżej granicy ubóstwa: 32% (2013 oszacowanie).
Mapa - Armenia
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Aruba - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Aruba? Zacznijmy od tego:

Odkryte i żądane dla Hiszpanii w 1499 r., Aruba została
przejęta przez Holendrów w 1636 r. Gospodarka wyspy była
zdominowana przez trzy główne gałęzie przemysłu. Po gorączce
złota z XIX wieku nastąpił dobrobyt spowodowany otwarciem
w 1924 r. Rafinerii ropy naftowej. W ostatnich dziesięcioleciach
XX wieku nastąpił boom w branży turystycznej. Aruba
wyodrębniła się z Antyli Holenderskich w 1986 r. I stała się
odrębnym, autonomicznym członkiem Królestwa Niderlandów.
Ruch na rzecz pełnej niepodległości został zatrzymany na
prośbę Aruby w 1990 roku.

Geografia - Aruba

Gdzie na świecie jest Aruba?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa na Morzu
Karaibskim, na północ od Wenezueli. Całkowita powierzchnia
kraju Aruba wynosi 180 km2, z czego 180 km2 to ziemia. To
jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
płaskiej powierzchni z kilkoma wzgórzami; niewielka roślinność.
Najniższym punktem kraju Aruba jest Morze Karaibskie 0 m,
najwyższy punkt Ceru Jamanota 188 m. Klimat jest morskich



tropikalnych; niewielka sezonowa zmienność temperatury na.

Mieszkańcy - Aruba
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Aruba. Liczba to: 115,120

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? Holenderski 82,1%, kolumbijski 6,6%,
wenezuelski 2,2%, dominikański 2,2%, haitański 1,2%, inne
5,5%, nieokreślony 0,1% ( 2010 est.). Jakie są języki w kraju
Aruba? Papiamento (urzędowy) (język kreolski będący
mieszaniną języka portugalskiego, hiszpańskiego,
holenderskiego, angielskiego oraz, w mniejszym stopniu,
francuskim, a także elementy języków afrykańskich i języka
Arawak) 69,4%, hiszpański 13,7% , Angielski (powszechnie
używany) 7,1%, holenderski (oficjalny) 6,1%, chiński 1,5%,
inny 1,7%, nieokreślony 0,4% (2010 rok),. A religie: katolicki
75,3%, protestancki 4,9% (w tym metodysta 0,9%,
adwentysta 0,9%, Anglican 0.4%, inne protestanckie 2,7%),
Świadek Jehowy 1,7%, pozostałe 12%, żadne 5,5%,
nieokreślone 0,5% (2010 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
39.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Aruba? Tutaj: Większość
mieszkańców mieszka w Oranjestad i San Nicolaas ; większość
osiedli znajduje się na mniej górzystej zachodniej stronie wyspy.
Główne obszary miejskie kraju Aruba to: Oranjestad (stolica)
29 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Aruba



Stolica kraju Aruba to Oranjestad i rządowy typ
demokracji parlamentarnej (ustawodawcza); część Królestwa
Niderlandów. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
(część Królestwa Niderlandów). Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Aruba, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka,
urządzenia przeładunkowe ropy naftowej, bankowość. Ważne
produkty rolne to Aloes; żywy inwentarz; ryba. Najważniejsze
towary eksportowe to żywe zwierzęta i produkty zwierzęce,
sztuki i przedmioty kolekcjonerskie, maszyny i urządzenia
elektryczne, urządzenia transportowe, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Kolumbia 23,4%, USA 19,8%,
Holandia 16,9%, 13,9% Wenezuela (2016). Najważniejsze
towary importowe to maszyny i urządzenia elektryczne,
rafinowany olej do bunkrowania i reeksportu, chemikalia;
artykuły spożywcze, a najważniejsi partnerzy importowi to USA
55,4%, Holandia 12,6% (2016). Jak bogaty jest Aruba i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $25,300 (2011 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Aruba
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Australia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Australia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Australia. Zacznijmy od flagi kraju Australia
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Australia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Australia? Zacznijmy od

tego: Prehistoryczni osadnicy przybyli na kontynent z Azji
Południowo-Wschodniej co najmniej 40 000 lat przed
pierwszymi Europejczykami rozpoczętymi w XVII wieku.
Żadne formalne roszczenia terytorialne nie zostały złożone do
1770 r., Kiedy kapitan James COOK przejął w posiadanie
wschodnie wybrzeże w imię Wielkiej Brytanii (cała Australia
została uznana za terytorium brytyjskie w 1829 r. Wraz z
utworzeniem kolonii Australii Zachodniej). Sześć kolonii
powstało pod koniec XVIII i XIX wieku; Zjednoczyli się i stali
się Wspólnotą Australii w 1901 roku. Nowy kraj wykorzystał
swoje zasoby naturalne, aby szybko rozwinąć przemysł rolniczy
i wytwórczy oraz wnieść znaczny wkład w wysiłki Sojuszu w
czasie I i II wojny światowej. W ostatnich dziesięcioleciach
Australia stała się konkurencyjna na arenie międzynarodowej,
zaawansowana gospodarka rynkowa w dużej mierze dzięki
reformom gospodarczym przyjętym w latach 80. i jej położeniu
w jednym z najszybciej rozwijających się regionów światowej
gospodarki. Długoterminowe problemy obejmują starzenie się
społeczeństwa, presję na infrastrukturę oraz kwestie
środowiskowe, takie jak powodzie, susze i pożary lasów.
Australia jest najbardziej suchym zamieszkałym kontynentem na
ziemi, co czyni ją szczególnie wrażliwą na wyzwania związane
ze zmianą klimatu. Australia jest domem dla 10 procent
światowej różnorodności biologicznej, a wiele jej flory i fauny



nie ma nigdzie indziej na świecie. Australia jest najbardziej
suchym zamieszkałym kontynentem na ziemi, co czyni ją
szczególnie wrażliwą na wyzwania związane ze zmianą klimatu.
Australia jest domem dla 10 procent światowej różnorodności
biologicznej, a wiele jej flory i fauny nie ma nigdzie indziej na
świecie. Australia jest najbardziej suchym zamieszkałym
kontynentem na ziemi, co czyni ją szczególnie wrażliwą na
wyzwania związane ze zmianą klimatu. Australia jest domem dla
10 procent światowej różnorodności biologicznej, a wiele jej
flory i fauny nie ma nigdzie indziej na świecie.

Geografia - Australia

Gdzie na świecie jest Australia?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, kontynent między Oceanem
Indyjskim a Oceanem Południowego Pacyfiku. Całkowita
powierzchnia kraju Australia wynosi 7,741,220 km2, z czego
7,682,300 km2 to ziemia. To jeden z największych krajów na
świecie. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
głównie niskie płaskowyże z pustyniami; urodzajna równina na
południowym wschodzie. Najniższym punktem kraju Australia
jest Jezioro Eyre -15 m, najwyższy punkt Góra Kościuszki
2228 m. Klimat jest Ogólnie suche do półsuchego;
umiarkowany na południu i wschodzie; tropikalne na północy,.

Mieszkańcy - Australia



Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Australia. Liczba to:
23,232,413 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Angielski 25,9%, australijski 25,4%,
irlandzki 7,5%, szkocki 6,4%, włoski 3,3%, niemiecki 3,2%,
chiński 3,1%, indyjski 1,4 %, Grecki 1,4%, holenderski 1,2%,
pozostałe 15,8% (w tym australijski aboryg. 5%), nieokreślony
5,4%. Jakie są języki w kraju Australia? angielski 76,8%,
mandaryński 1,6%, włoski 1,4%, arabski 1,3%, grecki 1,2%,
kantoński 1,2%, wietnamski 1,1%, pozostałe 10,4%,
nieokreślone 5% (2011 est.). A religie: Protestancki 23,1%
(anglikański 13,3%, jednoczący Kościół 3,7%, prezbiteriański i
reformowany 2,3%, baptysta 1,5%, zielonoświątkowy 1,1%,
luterański .7%, inny protestant. 5%), katolicki 22,6%, inny
chrześcijanin 4,2%, muzułmanin 2,6%, buddyjski 2,4%,
prawosławny 2,3% (prawosławny 2,1%, orientalny
prawosławny .2%), hinduski 1,9%, inny 1,3%, żaden 30,1%,
nieokreślony 9,6% (2016 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
38.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 82.3 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Australia? Tutaj: populacja znajduje
się głównie na peryferiach, przy czym najwyższa liczba ludności
zamieszkuje południowo-wschodnie; centrum wtórne ludności
znajduje się w Perth i na zachodzie; Państw i Terytoriów, Nowa
Południowa Walia ma zdecydowanie największą populację;
wnętrze, lub "outback", ma bardzo małą populację. Główne
obszary miejskie kraju Australia to: Sydney 4,505 milionów;
Melbourne 4,203 mln; Brisbane 2,02 miliona; Perth 1,861 mln;



Adelaide 1,256 miliona; Canberra (stolica) 423.000 (2015).
Rząd i gospodarka - Australia
Stolica kraju Australia to Canberra i rządowy typ

Demokracja parlamentarna (parlament federalny) w ramach
monarchii konstytucyjnej; wspólnota Królestwa. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - 6 stanów i 2 terytoria;
Australijskie Terytorium Stołeczne, Nowa Południowa Walia,
Terytorium Północne, Queensland, Australia Południowa,
Tasmania, Victoria, Australia Zachodnia. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Australia, ważnymi produktami przemysłowymi
są górnictwo, urządzenia przemysłowe i transportowe,
przetwórstwo spożywcze, chemikalia, stal. Ważne produkty
rolne to pszenica, jęczmień, trzcina cukrowa, owoce; bydło,
owce, drób. Najważniejsze towary eksportowe to węgiel, rudy
żelaza, złoto, mięso, wełna, tlenek glinu, pszenica, maszyny i
sprzęt transportowy, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Chiny 30,5%, Japonia 12,4%, USA 6,5%,
Korea Południowa 6,1% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i sprzęt transportowy, komputery i
maszyny biurowe, sprzęt telekomunikacyjny i części; ropa
naftowa i produkty ropopochodne, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 23,4%, USA 11,5%, Japonia 7,8%,
Tajlandia 5,6%, Niemcy 5,3%, Korea Południowa 4,3%
(2016). Jak bogaty jest Australia i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $49,900 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie
tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w



odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Australia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Austria

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Austria.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Austria. Zacznijmy od flagi kraju Austria
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Austria - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Austria? Zacznijmy od

tego: Po centrum władzy dla dużego Austro-Węgier, Austria
została zredukowana do małej republiki po klęsce w I wojnie
światowej. Po aneksji przez hitlerowskie Niemcy w 1938 r. I
późniejszej okupacji przez zwycięskich aliantów w 1945 r.
Status Austrii pozostawał niejasny dekadę. Traktat państwowy
podpisany w 1955 r. Zakończył okupację, uznał niepodległość
Austrii i zakazał zjednoczenia z Niemcami. Ustawa
konstytucyjna z tego samego roku ogłosiła "wieczną
neutralność" kraju jako warunek wycofania wojsk radzieckich.
Załamanie Związku Radzieckiego w 1991 r. I wejście Austrii
do UE w 1995 r. Zmieniły znaczenie tej neutralności. Dobrze
prosperujący, demokratyczny kraj, Austria przystąpiła do Unii
Gospodarczej i Walutowej UE w 1999 roku.

Geografia - Austria

Gdzie na świecie jest Austria?
Lokalizacja tego kraju to Europa Środkowa,. Całkowita



powierzchnia kraju Austria wynosi 83,871 km2, z czego
82,445 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: głównie w górach (Alpy) na
zachodzie i południu; głównie płaskie lub łagodnie nachylone
wzdłuż wschodniego i północnego brzegu. Najniższym punktem
kraju Austria jest Neusiedler See 115 m, najwyższy punkt
Grossglockner 3798 m. Klimat jest ; kontynentalne,
zachmurzenie; mroźne zimy z częstymi opadami deszczu i
śniegiem na nizinach i śniegiem w górach; umiarkowane lata z
okazjonalnymi prysznicami.

Mieszkańcy - Austria
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Austria. Liczba to:

8,754,413 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Austriacy 91,1%, jugosłowiańscy
4% (w tym Chorwaci, Słoweńcy, Serbowie i Bośniacy), Turcy
1,6%, Niemcy 0,9%, inni lub nieokreśleni 2,4% (2001 r.). Jakie
są języki w kraju Austria? Niemcy (oficjalne ogólnokrajowe)
88,6%, Turecki 2,3%, Serbowie 2,2%, chorwacki (urzędnik w
Burgenlandzie) 1,6%, inny (w tym słoweński, urzędnik w
południowej Karyntii i węgierski, urzędnik w Burgenlandzie)
5,3% (2001 rok.). A religie: Katolicki 73,8% (w tym katolicki
73,6%, katolicki 0,2% ), Protestanccy 4,9%, muzułmanie
4,2%, prawosławni 2,2%, inni 0,8% (w tym inni chrześcijanie),
żaden 12%, nieokreślony 2% (2001 rok.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 44 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 81.6 rok.



Gdzie ludzie mieszkają w kraju Austria? Tutaj: Północna i
wschodnia część kraj jest gęsto zaludniony; prawie dwie trzecie
ludności mieszka na obszarach miejskich. Główne obszary
miejskie kraju Austria to: Wiedeń (stolica) 1,753 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Austria
Stolica kraju Austria to Wiedeń i rządowy typ Federalna

republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 9 państw (Bundeslaender, liczba pojedyncza -
Bundesland); Burgenland, Kaernten (Karyntia),
Niederoesterreich (Dolna Austria), Oberoesterreich (Górna
Austria), Salzburg, Steiermark (Styria), Tirol (Tyrol),
Vorarlberg, Wiedeń (Wiedeń). Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Austria, ważnymi produktami przemysłowymi są budownictwo,
maszyny, pojazdy i części, żywność, metale, chemikalia,
drewno, papier i tektura, sprzęt komunikacyjny, turystyka.
Ważne produkty rolne to , ziemniaki, wino, owoce; produkty
mleczne, bydło, świnie, drób; drewno i inne produkty leśne.
Najważniejsze towary eksportowe to maszyny i sprzęt, pojazdy
i części mechaniczne, papier i tektura, wyroby metalowe,
chemikalia, żelazo i stali, tekstyliów, artykułów spożywczych, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Niemcy 29,9%,
6,3%, Włochy 6,2%, Szwajcaria 5,7%, Słowacja 4,4%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt,
pojazdy silnikowe, chemikalia, wyroby metalowe, produkty
naftowe i olejowe, gaz ziemny; artykuły spożywcze, a
najważniejsi partnerzy importowi to Niemcy 42,5%, Włochy
6%, Szwajcaria 5,6%, Czechy 4,4%, Holandia 4% (2016). Jak
bogaty jest Austria i jak bogaci są ludzie w tym kraju?



Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$49,200 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 4%
(2014 oszacowanie).

Mapa - Austria
 



Gorąco polecamy

Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Azerbejdżan

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Azerbejdżan.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Azerbejdżan. Zacznijmy od flagi kraju
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Azerbejdżan tutaj:
 

Azerbejdżan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Azerbejdżan? Zacznijmy

od tego: Azerbejdżan - naród z większością - ludnością
muzułmańską i większościową szyicką - był na krótko
niezależny (od 1918 do 1920) po upadku imperium
rosyjskiego; został następnie włączony do Związku
Radzieckiego przez siedem dekad. Azerbejdżan musi jeszcze
rozwiązać swój konflikt z Armenią w sprawie Górskiego
Karabachu, regionu zamieszkałego przez ludność ormiańską,
uznanego przez Moskwę w 1923 r. Za autonomiczną republikę
w sowieckiej Azerbejdżanie po tym, jak Armenia i Azerbejdżan
zakwestionowały jej status. Armenia i Azerbejdżan ponownie
rozpętały spór o ten obszar w 1988 r .; walka wzmogła się
militarnie po tym, jak oba państwa uzyskały niepodległość od
Związku Radzieckiego w 1991 r. Do maja 1994 r., kiedy
zapanowało zawieszenie broni, etniczne siły armeńskie
posiadały nie tylko Górny Karabach, ale także siedem
okolicznych prowincji na terytorium Azerbejdżanu. Grupa
Mińsk OBWE, współprzewodnicząca przez USA, Francję i
Rosję, jest strukturą ustanowioną w celu mediowania
pokojowego rozwiązania konfliktu. Korupcja w tym kraju jest
szeroko rozpowszechniona, a rząd, który zlikwidował limity na
prezydenta w referendum w 2009 r. I zatwierdził wydłużenie
kadencji prezydenckiej z 5 do 7 lat w 2016 r., Został



oskarżony o autorytaryzm. Chociaż wskaźnik ubóstwa został
zmniejszony, a inwestycje infrastrukturalne znacząco wzrosły w
ostatnich latach ze względu na dochody z wydobycia ropy i
gazu, reformy nie rozwiały w wystarczającym stopniu słabości
większości instytucji rządowych, szczególnie w sektorze
edukacji i zdrowia, a także systemu sądownictwa .
współprzewodniczący USA, Francji i Rosji, to ramy
ustanowione w celu mediowania pokojowego rozwiązania
konfliktu. Korupcja w kraju jest szeroko rozpowszechniona, a
rząd, który zlikwidował limity na prezydenta w referendum w
2009 r. I zatwierdził wydłużenie kadencji prezydenckiej z 5 do
7 lat w 2016 r., Został oskarżony o autorytaryzm. Chociaż
wskaźnik ubóstwa został zmniejszony, a inwestycje
infrastrukturalne znacząco wzrosły w ostatnich latach ze
względu na dochody z wydobycia ropy i gazu, reformy nie
rozwiały w wystarczającym stopniu słabości większości
instytucji rządowych, szczególnie w sektorze edukacji i
zdrowia, a także systemu sądownictwa . współprzewodniczący
USA, Francji i Rosji, to ramy ustanowione w celu mediowania
pokojowego rozwiązania konfliktu. Korupcja w kraju jest
szeroko rozpowszechniona, a rząd, który zlikwidował limity na
prezydenta w referendum w 2009 r. I zatwierdził wydłużenie
kadencji prezydenckiej z 5 do 7 lat w 2016 r., Został
oskarżony o autorytaryzm. Chociaż wskaźnik ubóstwa został
zmniejszony, a inwestycje infrastrukturalne znacząco wzrosły w
ostatnich latach ze względu na dochody z wydobycia ropy i
gazu, reformy nie rozwiały w wystarczającym stopniu słabości
większości instytucji rządowych, szczególnie w sektorze



edukacji i zdrowia, a także systemu sądownictwa . który
zlikwidował ograniczenia w wyborach prezydenckich w
referendum w 2009 r. i zatwierdził przedłużenie kadencji
prezydenckiej z 5 do 7 lat w 2016 r., został oskarżony o
autorytaryzm. Chociaż wskaźnik ubóstwa został zmniejszony, a
inwestycje infrastrukturalne znacząco wzrosły w ostatnich latach
ze względu na dochody z wydobycia ropy i gazu, reformy nie
rozwiały w wystarczającym stopniu słabości większości
instytucji rządowych, szczególnie w sektorze edukacji i
zdrowia, a także systemu sądownictwa . który zlikwidował
ograniczenia w wyborach prezydenckich w referendum w 2009
r. i zatwierdził przedłużenie kadencji prezydenckiej z 5 do 7 lat
w 2016 r., został oskarżony o autorytaryzm. Chociaż wskaźnik
ubóstwa został zmniejszony, a inwestycje infrastrukturalne
znacząco wzrosły w ostatnich latach ze względu na dochody z
wydobycia ropy i gazu, reformy nie rozwiały w wystarczającym
stopniu słabości większości instytucji rządowych, zwłaszcza w
sektorze edukacji i zdrowia, a także systemu sądownictwa .

Geografia - Azerbejdżan

Gdzie na świecie jest Azerbejdżan?
Lokalizacja tego kraju to Południowo-zachodnia Azja,
granicząca z Morzem Kaspijskim, między Iranem i Rosją, z



niewielką europejską częścią na północ od Kaukazu.
Całkowita powierzchnia kraju Azerbejdżan wynosi 86,600
km2, z czego 82,629 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: duży step , płaski
Kur-Araz Ovaligi (Kura- Araks Lowland, znacznie poniżej
poziomu morza) z Wielkimi Kaukazami na północy, Qarabag
Yaylasi (Wyżyna Karabachska) na zachodzie; Baku leży na
Abseron Yasaqligi (półwysep Apsheron), który wpada do
Morza Kaspijskiego. Najniższym punktem kraju Azerbejdżan
jest Morze Kaspijskie -28 m, najwyższy punkt Bazarduzu Dagi
4466 m. Klimat jest Suche, półpustynny.

Mieszkańcy - Azerbejdżan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Azerbejdżan. Liczba to:

9,961,396 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Azerbejdżanu 91,6%, Lezghin 2%,
rosyjskie 1,3%, ormiańskie 1,3%, Talysh 1,3%, inne 2,4%.
Jakie są języki w kraju Azerbejdżan? azerbejdżańskie (Azeri)
(oficjalny) 92,5%, rosyjski 1,4%, ormiański 1,4%, inne 4,7%
(2009 rok.). A religie: Muzułmanin 96,9% (głównie szyita),
chrześcijanin 3%, inne. Ile lat mają przeciętni ludzie? 31.3 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 72.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Azerbejdżan? Tutaj: Najwyższa gęstość zaludnienia
znajduje się w dalekowschodniej części hrabstwa, w okolicach
Baku; oprócz mniejszych terenów zurbanizowanych, reszta
kraju ma dość lekką i równomiernie rozproszoną populację.



Główne obszary miejskie kraju Azerbejdżan to: BAKU
(stolica) 2,374 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Azerbejdżan
Stolica kraju Azerbejdżan to Baku (Baki, Baky) i rządowy

typ republika prezydencka. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 66 rayons (rayonlar, rayon - liczba
pojedyncza), 11 miast (saharlar, sahar - liczba pojedyncza);.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Azerbejdżan, ważnymi
produktami przemysłowymi są ropopochodne i produkty
ropopochodne, gaz ziemny, wyposażenie pól naftowych; stal,
rudy żelaza; cement; chemikalia i produkty petrochemiczne;
tekstylia. Ważne produkty rolne to Owoców, warzyw, zboża,
ryżu, winogron, herbaty, bawełny, tytoniu; bydło, świnie, owce,
kozy. Najważniejsze towary eksportowe to ropy i gazu około
90%, maszyny, artykuły spożywcze, bawełna, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Włochy 19,9%,
Niemcy 10,5%, Francja 8%, Indonezja 5,8%, Republika
Czeska 5,2% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny i sprzęt, artykuły spożywcze, metale, chemikalia, a
najważniejsi partnerzy importowi to Rosja 15,7%, Turcja
12,5%, USA 9,6%, Niemcy 7,5%, Włochy 6,7 %, Japonia
6.2%, Chiny 5.4%, Wielka Brytania 5.4% (2016). Jak bogaty
jest Azerbejdżan i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$17,400 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -



populacja poniżej granicy ubóstwa: 4.9% (2015 oszacowanie).
Mapa - Azerbejdżan
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Bahamy

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Bahamy.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Bahamy. Zacznijmy od flagi kraju Bahamy
tutaj:
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Bahamy - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Bahamy? Zacznijmy od

tego: Lucayan Indianie zamieszkiwali wyspy, kiedy Krzysztof
Kolumb pierwszy raz stanął w Nowym Świecie na San
Salvador w 1492 roku. Brytyjska osada wysp rozpoczęła się w
1647; wyspy stały się kolonią w 1783 roku. Piractwo kwitło w
XVII i XVIII wieku z powodu bliskości Bahamów do szlaków
żeglugowych. Od czasu uzyskania niepodległości od Wielkiej
Brytanii w 1973 roku, Bahamy odniosły sukces dzięki
turystyce, bankowości międzynarodowej i zarządzaniu
inwestycjami. Ze względu na swoje położenie kraj jest głównym
punktem przeładunkowym dla nielegalnych narkotyków, w
szczególności przesyłek do USA i Europy, a jego terytorium
jest wykorzystywane do przemytu nielegalnych imigrantów do
USA.

Geografia - Bahamy

Gdzie na świecie jest Bahamy?
Lokalizacja tego kraju to łańcuch wysp na Północnym Oceanie
Atlantyckim, na południowy wschód od Florydy, na północny
wschód od Kuby. Całkowita powierzchnia kraju Bahamy
wynosi 13,880 km2, z czego 10,010 km2 to ziemia. To jest
mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:



długie, płaskie formacje koralowe z kilkoma niskimi
zaokrąglonymi wzgórzami. Najniższym punktem kraju Bahamy
jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Góra Alvernia na
wyspie Cat 64 m. Klimat jest tropikalne morskie; moderowane
ciepłymi wodami Zatoki Perskiej.

Mieszkańcy - Bahamy
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Bahamy. Liczba to:

329,988. Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka?
czarnych 90,6%, białych 4,7%, czarnych i białych 2,1%, innych
1,9%, nieokreślonych 0,7% (w 2010 r.) po. Jakie są języki w
kraju Bahamy? angielsku (oficjalnie), kreolskim (pośród
haitańskich imigrantów). A religie: Protestancki 69,9% (w tym
baptysta 34,9%, anglikański 13,7%, zielonoświątkowy 8,9%
adwentyści dnia siódmego 4,4%, metodysta 3,6%, Kościół
Boga 1,9%, bracia 1,6%), katolicy 12%, inni chrześcijanie
13% (w tym świadek Jehowy 1,1%), inne 0,6%, brak 1,9%,
nieokreślone 2,6% (2010 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 32
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 72.6 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Bahamy? Tutaj: Większość ludności mieszka
w obszarach miejskich, z 2/3 mieszkających na wyspie New
Providence Island, gdzie Nassau jest znajduje się. Główne
obszary miejskie kraju Bahamy to: Nassau (stolica) 267 000
(2014).

Rząd i gospodarka - Bahamy
Stolica kraju Bahamy to Nassau i rządowy typ demokracja



parlamentarna (parlament) w ramach monarchii konstytucyjnej;
Rzeczypospolitej. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
31 dzielnic; Acklins Islands, Berry Islands, Bimini, Black Point,
Wyspa Cat, Central Abaco, Central Andros, Central Eleuthera,
City of Freeport, Crooked Island i Long Cay, East Grand
Bahama, Exuma, Grand Cay, Port Island, Hope Town, Inagua,
Long Island, Mangrove Cay, Mayaguana, Wyspa Moore'a,
North Abaco, North Andros, North Eleuthera, Ragged Island,
Rum Cay, San Salvador, South Abaco, South Andros, South
Eleuthera, Spanish Wells, West Grand Bahama. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Bahamy, ważnymi produktami przemysłowymi
są turystyka drobiarska , bankowość, bunkrowanie ropy,
przemysł morski, przeładunek i logistyka, sól, aragonit,
farmaceutyki. Ważne produkty rolne to , warzyw;.
Najważniejsze towary eksportowe to Homar rockowy,
aragonit, surowa sól, produkty polistyrenowe, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są 53,4%, Namibia
31,4% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i
sprzęt transportowy, producenci, chemikalia, paliwa mineralne;
żywność i żywe zwierzęta, a najważniejsi partnerzy importowi
to USA 81,8% (2016). Jak bogaty jest Bahamy i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $25,100 (2017 oszacowanie). Oznacza to,
że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 9.3% (2010 oszacowanie).



Mapa - Bahamy
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach
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Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,
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szczegółowa mapa Bahrajn. Zacznijmy od flagi kraju Bahrajn
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Bahrajn - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Bahrajn? Zacznijmy od

tego: W 1783 r. Sunnicka rodzina Al-Khalifa przejęła władzę w
Bahrajnie. Aby zabezpieczyć te gospodarstwa, weszło w szereg
traktatów z Wielką Brytanią w XIX wieku, które uczyniły
Bahrajn brytyjskim protektoratem. Archipelag uzyskał
niepodległość w 1971 roku. Stały spadek produkcji i zapasów
ropy naftowej od 1970 roku skłonił Bahrajn do podjęcia
działań zmierzających do dywersyfikacji gospodarki, w
procesie rozwoju przetwórstwa i rafinacji ropy naftowej,
produkcji aluminium oraz branży hotelarsko-gastronomicznej.
Starał się również stać wiodącym regionalnym centrum
bankowym, szczególnie w odniesieniu do finansów islamskich.
Mały rozmiar Bahrajnu, centralne położenie wśród krajów
Zatoki Perskiej, zależność ekonomiczna od Arabii Saudyjskiej i
bliskość Iranu wymagają, aby grał on delikatną równowagę w
stosunkach zagranicznych między większymi sąsiadami. Jej
działania w zakresie polityki zagranicznej zwykle są zgodne z
Arabią Saudyjską i ZEA. Rodzina sunnickich od dawna zmaga
się z zarządzaniem relacjami z dużą populacją szyicką. Na
początku 2011 roku, pośród arabskich powstań w innych
częściach regionu, rząd Bahrajnu konfrontował podobne
protesty prodemokratyczne i reformatorskie w kraju z policją i
działaniami wojskowymi, w tym z rozmieszczeniem sił
bezpieczeństwa Rady Współpracy Zatoki w Bahrajnie.



Rozmowy polityczne między rządem a opozycyjnymi i
lojalistycznymi grupami politycznymi w 2014 r. Nie
doprowadziły do porozumienia, które skłoniło opozycyjne
społeczeństwa polityczne do bojkotu wyborów do
parlamentów i samorządów pod koniec 2014 r. Ciągłe
niezadowolenie z politycznego status quo nadal przyczynia się
do sporadycznych starć między demonstrantami a siły
bezpieczeństwa. Rodzina sunnickich od dawna zmaga się z
zarządzaniem relacjami z dużą populacją szyicką. Na początku
2011 roku, pośród arabskich powstań w innych częściach
regionu, rząd Bahrajnu konfrontował podobne protesty
prodemokratyczne i reformatorskie w kraju z policją i
działaniami wojskowymi, w tym z rozmieszczeniem sił
bezpieczeństwa Rady Współpracy Zatoki w Bahrajnie.
Rozmowy polityczne między rządem a opozycyjnymi i
lojalistycznymi grupami politycznymi w 2014 r. Nie
doprowadziły do porozumienia, które skłoniło opozycyjne
społeczeństwa polityczne do bojkotu wyborów do
parlamentów i samorządów pod koniec 2014 r. Ciągłe
niezadowolenie z politycznego status quo nadal przyczynia się
do sporadycznych starć między demonstrantami a siły
bezpieczeństwa. Rodzina sunnickich od dawna zmaga się z
zarządzaniem relacjami z dużą populacją szyicką. Na początku
2011 roku, pośród arabskich powstań w innych częściach
regionu, rząd Bahrajnu konfrontował podobne protesty
prodemokratyczne i reformatorskie w kraju z policją i
działaniami wojskowymi, w tym z rozmieszczeniem sił
bezpieczeństwa Rady Współpracy Zatoki w Bahrajnie.



Rozmowy polityczne między rządem a opozycyjnymi i
lojalistycznymi grupami politycznymi w 2014 r. Nie
doprowadziły do porozumienia, które skłoniło opozycyjne
społeczeństwa polityczne do bojkotu wyborów do
parlamentów i samorządów pod koniec 2014 r. Ciągłe
niezadowolenie z politycznego status quo nadal przyczynia się
do sporadycznych starć między demonstrantami a siły
bezpieczeństwa. pośród arabskich powstań w innych częściach
regionu, rząd Bahrajnu konfrontował podobne protesty
prodemokratyczne i reformatorskie w kraju z policją i
działaniami wojskowymi, w tym z rozmieszczeniem sił
bezpieczeństwa Rady Współpracy Zatoki w Bahrajnie.
Rozmowy polityczne między rządem a opozycyjnymi i
lojalistycznymi grupami politycznymi w 2014 r. Nie
doprowadziły do porozumienia, które skłoniło opozycyjne
społeczeństwa polityczne do bojkotu wyborów do
parlamentów i samorządów pod koniec 2014 r. Ciągłe
niezadowolenie z politycznego status quo nadal przyczynia się
do sporadycznych starć między demonstrantami a siły
bezpieczeństwa. pośród arabskich powstań w innych częściach
regionu, rząd Bahrajnu konfrontował podobne protesty
prodemokratyczne i reformatorskie w kraju z policją i
działaniami wojskowymi, w tym z rozmieszczeniem sił
bezpieczeństwa Rady Współpracy Zatoki w Bahrajnie.
Rozmowy polityczne między rządem a opozycyjnymi i
lojalistycznymi grupami politycznymi w 2014 r. Nie
doprowadziły do porozumienia, które skłoniło opozycyjne
społeczeństwa polityczne do bojkotu wyborów do



parlamentów i samorządów pod koniec 2014 r. Ciągłe
niezadowolenie z politycznego status quo nadal przyczynia się
do sporadycznych starć między demonstrantami a siły
bezpieczeństwa.

Geografia - Bahrajn

Gdzie na świecie jest Bahrajn?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, archipelag w Zatoce
Perskiej, na wschód od Arabii Saudyjskiej. Całkowita
powierzchnia kraju Bahrajn wynosi 760 km2, z czego 760 km2

to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: głównie nizina pustynna łagodnie wznosząca się ku
nisko położonej skarpie w. Najniższym punktem kraju Bahrajn
jest Zatoce Perskiej 0 m, najwyższy punkt Jabal ad Dukhan
135 m. Klimat jest i suchych; łagodne, przyjemne zimy; bardzo
gorące, wilgotne lata,.

Mieszkańcy - Bahrajn
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Bahrajn. Liczba to:

1,410,942 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Bahrajn 46%, azjatycki 45,5%, inny
arabski 4,7%, afrykański 1,6%, europejski 1%, inny 1,2%
(obejmuje obywateli państw Zatoki Perskiej, Amerykanów



Północnego i Południowego oraz Oceanów) (2010 r.). Jakie są
języki w kraju Bahrajn? Arabski (urzędowy) , Angielski,
perski,. A religie: muzułmański urdu 70,3%, chrześcijański
14,5%, hinduski 9,8%, buddyjski 2,5%, żydowski 0,6%, religia
ludowa. Ile lat mają przeciętni ludzie? 32.3 rok. Musimy dodać,
że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza,
połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po
urodzeniu)? To: 79 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Bahrajn? Tutaj: Najmniejsza populacja w państwach Zatoki
Perskiej, ale wskaźnik urbanizacji przekracza 90% ;
Największa koncentracja osadnicza znajduje się na dalekim
północnym krańcu wyspy w Manamah i Al-Muharraku.
Główne obszary miejskie kraju Bahrajn to: Manamie (stolicy)
411,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Bahrajn
Stolica kraju Bahrajn to Manama i rządowy typ monarchii

konstytucyjnej. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 4
gubernatorstwa (muhafazat, liczba pojedyncza - muhafazah);
Asimah (Capital), Janubiyah (Southern), Muharraq, Shamaliyah
(Northern). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Bahrajn, ważnymi
produktami przemysłowymi są przetwórstwo i rafinacja ropy
naftowej, wytapianie aluminium, granulowanie żelaza, nawozy,
bankowość islamska i offshore, ubezpieczenia, naprawa
statków, turystyka. Ważne produkty rolne to Owoców,
warzyw; drób, produkty mleczne; krewetki,. Najważniejsze
towary eksportowe to ropy naftowej i produktów naftowych,
aluminium, tekstylia, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Arabia Saudyjska 18,3%, Zjednoczone



Emiraty Arabskie 17,5%, USA 11,1%, Japonia 8,7%, Katar
4,8%, Chiny 4,2% (2016). Najważniejsze towary importowe
to ropa naftowa, maszyny, chemikalia, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 9,7%, USA 8,6%, Zjednoczone Emiraty
Arabskie 7,4%, Japonia 6,1%, Arabia Saudyjska 5,5%
(2016). Jak bogaty jest Bahrajn i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $51,800 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie
tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Bahrajn
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Bangladesz - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Bangladesz? Zacznijmy od

tego: Ogromny region delty utworzony u zbiegu systemów rzek
Ganges i Brahmaputra - obecnie nazywany Bangladeszem - był
luźno włączonym przyczółkiem różnych imperiów skupionych
na równinie Gangesu przez większość pierwszego tysiąclecia ne
Muzułmańskie nawrócenia i osadnictwo w regionie zaczęły się
w X wieku, głównie od arabskich i perskich kupców i
kaznodziejów. W XVI wieku Europejczycy utworzyli placówki
handlowe na tym obszarze. Ostatecznie obszar znany jako
Bengal, głównie hinduistyczny w zachodniej części i głównie
muzułmański we wschodniej części, stał się częścią brytyjskich
Indii. Rozbiórka w 1947 roku zaowocowała wschodnim
skrzydłem Pakistanu na obszarze muzułmańsko-
większościowym, który stał się wschodnim Pakistanem.
Wzywa do większej autonomii i niechęci między wschodnimi i
zachodnimi skrzydłami Pakistanu, prowadząc do bengalskiego
ruchu niepodległościowego. Ten ruch, Rząd ten przywrócił kraj
do w pełni demokratycznych rządów w grudniu 2008 r. Wraz z
wyborem AL i premiera Sheikha Hasiny. W styczniu 2014 r.
Urzędujący operator AL wygrał wybory krajowe ogromną
większością głosów po tym, jak BNP zbojkotował,
przedłużając termin Hasiny na premiera. Z pomocą
międzynarodowej pomocy rozwojowej Bangladesz zredukował
wskaźnik ubóstwa z ponad połowy populacji do mniej niż



jednej trzeciej, osiągnął Milenijne Cele Rozwoju w zakresie
zdrowia matek i dzieci oraz poczynił znaczne postępy w
dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego od czasu uzyskania
niepodległości. W ciągu ostatnich dwóch dekad gospodarka
rozwijała się średnio w tempie około 6%, a kraj osiągnął niższy
średni dochód Banku Światowego w 2015 roku. urzędujący
operator AL wygrał wybory krajowe ogromną większością
głosów po tym, jak BNP zbojkotowało, przedłużając termin
Hasiny na premiera. Z pomocą międzynarodowej pomocy
rozwojowej Bangladesz zredukował wskaźnik ubóstwa z
ponad połowy populacji do mniej niż jednej trzeciej, osiągnął
Milenijne Cele Rozwoju w zakresie zdrowia matek i dzieci oraz
poczynił znaczne postępy w dziedzinie bezpieczeństwa
żywnościowego od czasu uzyskania niepodległości. W ciągu
ostatnich dwóch dekad gospodarka rozwijała się średnio w
tempie około 6%, a kraj osiągnął niższy średni dochód Banku
Światowego w 2015 roku. urzędujący operator AL wygrał
wybory krajowe ogromną większością głosów po tym, jak
BNP zbojkotowało, przedłużając termin Hasiny na premiera. Z
pomocą międzynarodowej pomocy rozwojowej Bangladesz
zredukował wskaźnik ubóstwa z ponad połowy populacji do
mniej niż jednej trzeciej, osiągnął Milenijne Cele Rozwoju w
zakresie zdrowia matek i dzieci oraz poczynił znaczne postępy
w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego od czasu
uzyskania niepodległości. W ciągu ostatnich dwóch dekad
gospodarka rozwijała się średnio w tempie około 6%, a kraj
osiągnął niższy średni dochód Banku Światowego w 2015
roku. i od czasu uzyskania niepodległości poczyniły wielkie



postępy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. W ciągu
ostatnich dwóch dekad gospodarka rozwijała się średnio w
tempie około 6%, a kraj osiągnął niższy średni dochód Banku
Światowego w 2015 roku. i od czasu uzyskania niepodległości
poczyniły wielkie postępy w zakresie bezpieczeństwa
żywnościowego. W ciągu ostatnich dwóch dekad gospodarka
rozwijała się średnio w tempie około 6%, a kraj osiągnął niższy
średni dochód Banku Światowego w 2015 roku.

Geografia - Bangladesz

Gdzie na świecie jest Bangladesz?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowa, granicząca z
Zatoką Bengalską, między Birmą i Indiami. Całkowita
powierzchnia kraju Bangladesz wynosi 148,460 km2, z czego
130,170 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: większości płaska równina
aluwialna; pagórkowaty na południowym wschodzie.
Najniższym punktem kraju Bangladesz jest Ocean Indyjski 0 m,
najwyższy punkt Keokradong 1 230 m. Klimat jest tropikalny;
łagodna zima (od października do marca); gorące, wilgotne lato
(od marca do czerwca); wilgotny, ciepły, deszczowy monsun
(od czerwca do października), w.



Mieszkańcy - Bangladesz
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Bangladesz. Liczba to:

157,826,578 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? Bengali
co najmniej 98%, grupy etniczne 1,1%. Jakie są języki w kraju
Bangladesz? Bangla 98,8% (oficjalny, znany również jako
bengalski), inne 1,2% (2011 est.). A religie: muzułmanów
89,1%, hinduiści 10%, inni 0,9% (w tym buddyjscy,
chrześcijańscy) (2013 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 26.7
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 73.4 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Bangladesz? Tutaj: nieznane. Główne
obszary miejskie kraju Bangladesz to: Dhaka (stolica) 17 598
milionów; Chittagong 4,539 mln; Khulna 1.022 miliona;
Rajshahi 844,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Bangladesz
Stolica kraju Bangladesz to Dhaka i rządowy typ

parlamentarnej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 8 dywizji; Barisal, Chittagong, Dhaka,
Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Bangladesz, ważnymi produktami
przemysłowymi są juta, bawełna, odzież, papier, skóra, nawozy,
żelazo i stal, cement, produkty naftowe, tytoń, farmaceutyki,
ceramika, herbata, sól, cukier, oleje jadalne, mydło i detergenty,
wyroby metalowe gotowe, energia elektryczna, gaz ziemny.
Ważne produkty rolne to Ryż, juta, herbata, pszenica , trzcina



cukrowa, ziemniaki, tytoń, rośliny strączkowe, nasiona roślin
oleistych, przyprawy, owoce; wołowina, mleko, drób.
Najważniejsze towary eksportowe to Odzież, dzianiny,
produkty rolne, mrożonki (ryby i owoce morza), artykuły
jutowe i jutowe,, a najważniejszymi partnerami eksportowymi
są USA 13,1%, Niemcy 12,7%, Zjednoczone Królestwo
8,6%, Francja 5,1%, Hiszpania 5% (2016). Najważniejsze
towary importowe to bawełna, maszyny i sprzęt, chemikalia,
żelazo i stal, artykuły spożywcze, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 24,3%, Indie 13,4%, Singapur 5,1%,
Japonia 4,5% (2016). Jak bogaty jest Bangladesz i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $4,200 (2017 oszacowanie). To jest bardzo
niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 31.5%
(2010 oszacowanie).

Mapa - Bangladesz
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Barbados - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Barbados? Zacznijmy od

tego: Wyspa była niezamieszkana, kiedy po raz pierwszy
została zasiedlona przez Brytyjczyków w 1627 roku.
Afrykańscy niewolnicy pracowali na plantacjach cukru na
wyspie, aż do 1834 roku, kiedy zniesiono niewolnictwo.
Gospodarka pozostawała w dużym stopniu uzależniona od
produkcji cukru, rumu i melasy przez większość XX wieku.
Stopniowe wprowadzanie reform społecznych i politycznych w
latach 40. i 50. XX w. Doprowadziło do zupełnej niezależności
od Wielkiej Brytanii w 1966 r. W latach 90. turystyka i
produkcja przewyższały przemysł cukrowniczy pod względem
gospodarczym.

Geografia - Barbados

Gdzie na świecie jest Barbados?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa na północnym
Oceanie Atlantyckim, na północny wschód od Wenezueli.
Całkowita powierzchnia kraju Barbados wynosi 430 km2, z
czego 430 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: stosunkowo płaska; wznosi się
łagodnie do centralnego regionu górskiego. Najniższym



punktem kraju Barbados jest Oceanu Atlantyckiego 0 m,
najwyższy punkt Mount Hillaby 336 m. Klimat jest tropikalny;
pora deszczowa (od czerwca do października).

Mieszkańcy - Barbados
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Barbados. Liczba to:

292,336 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? czarny 92,4%, biały 2,7%, mieszany
3,1%, wschodni indyjski 1,3%, inny 0,2%, nieokreślony 0,2%
(2010 r.). Jakie są języki w kraju Barbados? angielski
(oficjalny), Bajan (Język kreolski oparty na języku angielskim,
powszechnie używany w nieformalnych ustawieniach). A religie:
protestanckich 66,4% (w tym anglikański 23,9%, inny
zielonoświątkowy 19,5%, adwentysta 5,9%, metodysta 4,2%,
Wesleyan 3,4%, nazarejczyk 3,2%, Kościół Boży 2,4%,
baptysta 1,8%, morawskie 1,2%, inne protestanckie 0,9%),
katolickie 3,8%, inne chrześcijańskie 5,4% (w tym Świadek
Jehowy 2,0%, inne 3,4%), Rastafarianie 1%, inne 1,5%, żadne
20,6%, nieokreślone 1,2% ( 2010 est.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 38.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 75.5 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Barbados? Tutaj: Najgęściej
zaludnionego kraju we wschodniej części Karaibów; około
jedna trzecia mieszka w obszarach miejskich. Główne obszary
miejskie kraju Barbados to: Bridgetown (stolica) 90 000
(2014).

Rząd i gospodarka - Barbados



Stolica kraju Barbados to Bridgetown i rządowy typ
demokracja parlamentarna (parlament) w ramach monarchii
konstytucyjnej; Rzeczypospolitej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 11 parafii i 1 miasto; Bridgetown, Christ
Church, Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint John,
Saint Joseph, Saint Lucy, Saint Michael Saint Peter Saint Philip,
Saint Thomas. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Barbados,
ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka, cukier,
produkcja lekka, montaż komponentów na eksport. Ważne
produkty rolne to trzciny cukrowej, warzyw, bawełny.
Najważniejsze towary eksportowe to produkuje, cukier,
melasa, rum, inne artykuły spożywcze i napoje, chemikalia,
komponenty elektryczne, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są USA 39,6%, Trynidad i Tobago 8,9%,
Gujana 5,2%, Chiny 4,9%, Jamajka 4,8 %, St. Lucia 4.3%
(2016). Najważniejsze towary importowe to towary
konsumpcyjne, maszyny, artykuły spożywcze, materiały
budowlane, chemikalia, paliwo, komponenty elektryczne, a
najważniejsi partnerzy importowi to USA 39%, Trynidad i
Tobago 13,4%, Chiny 7,3%, Wielka Brytania 4,8% (2016).
Jak bogaty jest Barbados i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$17,500 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Barbados



 

Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Białoruś

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Białoruś.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Białoruś. Zacznijmy od flagi kraju Białoruś
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Białoruś - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Białoruś? Zacznijmy od

tego: Po siedmiu dekadach, jako konstytucyjna republika
ZSRR, Białoruś uzyskała niepodległość w 1991 roku.
Zachowała bliższe stosunki polityczne i gospodarcze z Rosją,
niż jakakolwiek inna z byłych republik radzieckich. Białoruś i
Rosja podpisały 8 grudnia 1999 r. Traktat o unii dwóch państw,
przewidujący większą integrację polityczną i gospodarczą.
Mimo że Białoruś zgodziła się na ramy, które umożliwią
zawarcie porozumienia, to jeszcze nie nastąpiło poważne
wdrożenie. Od czasu swojego wyboru w lipcu 1994 r. Jako
pierwszy i jedyny bezpośrednio wybrany prezydent Aleksandr
Łukaszenko konsekwentnie umacniał swoją władzę dzięki
autorytarnym środkom i scentralizowanemu systemowi
gospodarczemu. Rządowe ograniczenia swobód politycznych i
obywatelskich, wolność słowa i prasy, pokojowe zgromadzenia
i religia pozostały na swoim miejscu.

Geografia - Białoruś

Gdzie na świecie jest Białoruś?



Lokalizacja tego kraju to Europa Wschodnia, na wschód od
Polski. Całkowita powierzchnia kraju Białoruś wynosi 207,600
km2, z czego 202,900 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: ogół płaski z
bagnami. Najniższym punktem kraju Białoruś jest rzeka
Nyoman 90 m, najwyższy punkt Dzyarzhynskaya Hara 346 m.
Klimat jest mroźne zimy, chłodne i wilgotne lata; przejściowy
między lądem kontynentalnym a morskim na.

Mieszkańcy - Białoruś
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Białoruś. Liczba to:

9,549,747 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Białoruski 83,7%, rosyjski 8,3%,
polski 3,1%, ukraiński 1,7%, inny 2,4%, nieokreślony 0,9%
(2009 rok). Jakie są języki w kraju Białoruś? Rosyjski
(oficjalny) 70,2%, białoruski (oficjalny) 23,4%, inny 3,1%
(obejmuje mniejszości polskojęzyczne i ukraińskojęzyczne),
nieokreślony 3,3% (2009 rok.). A religie: Prawosławni 48,3%,
katolicki 7,1%, pozostałe 3,5%, nie -przedstawiciele 41,1%
(2011 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 40 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 73 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Białoruś? Tutaj: dość równomierna dystrybucja w większości
kraju, z obszarami miejskimi przyciągającymi większe i gęstsze
populacje. Główne obszary miejskie kraju Białoruś to: Mińsk
(stolica) 1.915 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Białoruś



Stolica kraju Białoruś to Mińsk i rządowy typ republiki
prezydenckiej z imienia, choć w rzeczywistości dyktatura.
Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 6 prowincji
(voblastsi, liczba pojedyncza - voblastów) i 1 gmina (horad);
Brześć, Homel ("Gomel"), Horad Mińsk (miasto Mińsk),
Grodno (Grodno), Mohylew (Mohylew), Mińsk, Witebsk
(Witebsk). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Białoruś, ważnymi
produktami przemysłowymi są maszyny do obróbki metalu,
ciągniki, ciężarówki, maszyny do robót ziemnych, motocykle,
włókna syntetyczne, nawozy, tekstylia, chłodziarki, pralki i inne
sprzęty gospodarstwa domowego. Ważne produkty rolne to
Zboża, ziemniaki, warzywa, buraki cukrowe, len; wołowina,.
Najważniejsze towary eksportowe to maszyn i urządzeń,
minerałów, chemikaliów, metali, tekstylia, artykuły spożywcze, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Rosja 46,3%,
Ukraina 12,2%, Wielka Brytania 4,6%, Niemcy 4% (2016).
Najważniejsze towary importowe to produkty mineralne,
maszyny i sprzęt, chemikalia, artykuły spożywcze, metale, a
najważniejsi partnerzy importowi to Rosja 55,5%, Chiny 7,8%,
Niemcy 4,9%, Polska 4,4% (2016). Jak bogaty jest Białoruś i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $18,600 (2017 oszacowanie).
To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 5.7%
(2016 oszacowanie).

Mapa - Białoruś
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Belgia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Belgia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Belgia. Zacznijmy od flagi kraju Belgia tutaj:
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Belgia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Belgia? Zacznijmy od tego:

Belgia uniezależniła się od Holandii w 1830 roku; zostało zajęte
przez Niemcy podczas I i II wojny światowej. Kraj
prosperował w ostatnim półwieczu jako nowoczesne,
technologicznie zaawansowane państwo europejskie i członek
NATO i UE. W ostatnich latach podziały polityczne między
niderlandzkojęzycznym Flamandzkim z północy i
francuskojęzycznymi Waloniami południa doprowadziły do 
zmian konstytucyjnych, przyznających tym regionom formalne
uznanie i autonomię. Stolica Brukseli jest siedzibą wielu
organizacji międzynarodowych, w tym UE i NATO.

Geografia - Belgia

Gdzie na świecie jest Belgia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Zachodnia, na wybrzeżu
Morza Północnego, między Francją a Holandią. Całkowita
powierzchnia kraju Belgia wynosi 30,528 km2, z czego 30,278
km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren



kraju? W ten sposób: płaskie równiny przybrzeżne w
północno-zachodniej części, centralne wzgórza, surowe góry
Ardenów Las na południowym wschodzie. Najniższym
punktem kraju Belgia jest Morze Północne 0 m, najwyższy
punkt Botrange 694 m. Klimat jest ; łagodne zimy, chłodne lata;
deszczowe, wilgotne, zachmurzone.

Mieszkańcy - Belgia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Belgia. Liczba to:

11,491,346 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Belgijskie 75%, włoskie 4,1%,
marokańskie 3,7%, francuskie 2,4%, tureckie 2%,
holenderskie 2%, inne 12,8% (2011 r.). Jakie są języki w kraju
Belgia? Holenderski (oficjalny) 60%, francuski (oficjalny) 40%,
niemiecki (oficjalny) mniej niż 1%. A religie: katolicki 50%,
protestant i inny chrześcijanin 2,5%, muzułmanin 5%, żydowski
0,4%, buddysta 0,3%, ateista 9,2%, brak 32,6% (2009 rok).
Ile lat mają przeciętni ludzie? 41.4 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
81.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Belgia? Tutaj:
większość ludności skupia się w północnych dwóch trzecich
kraju; południowy wschód jest słabiej zaludniony; uważana za
jedną z najwyższych gęstości zaludnienia na świecie; około
97% mieszka w obszarach miejskich. Główne obszary miejskie
kraju Belgia to: Bruksela (stolica) 2,045 mln; Antwerpia
994,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Belgia



Stolica kraju Belgia to Bruksela i rządowy typ Federalna
demokracja parlamentarna w ramach monarchii konstytucyjnej.
Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 3 regiony
(francuski: regiony, pojedynczy - region, holenderski: gewesten,
singular - gewest); Region stołeczny Brukseli, znany również
jako Brussels Hoofdstedelijk Gewest (holenderski), Region de
Bruxelles-Capitale (długa forma francuska), Bruxelles-Capitale
(francuska wersja skrócona); Region Flandrii (Flandria), znany
również jako Vlaams Gewest (holenderska forma długa),
Vlaanderen (niderlandzka krótka forma), region Flamande
(długa forma francuska), Flandre (krótka forma francuska);
Region Walonii (Wallonia), znany również jako region Wallone
(francuska forma długa), Wallonie (francuski skrót), Waals
Gewest (holenderska forma długa), Wallonie (niderlandzka
wersja skrócona). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Belgia,
ważnymi produktami przemysłowymi są inżynieria mleka i
wyroby metalowe, montaż pojazdów silnikowych, sprzęt
transportowy, przyrządy naukowe, przetworzona żywność i
napoje, chemikalia, farmaceutyki, metale nieszlachetne,
tekstylia, szkło, ropa naftowa. Ważne produkty rolne to
Buraków cukrowych, świeżych warzyw, owoców, zboża,
tytoniu; wołowina, cielęcina, wieprzowina,. Najważniejsze
towary eksportowe to chemikalia, maszyny i sprzęt, gotowe
diamenty, metale i wyroby metalowe, żywność, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Niemcy 16,7%,
Francja 15,4%, Holandia 11,2%, Wielka Brytania 8,9%, USA
5,8%, Włochy 5,2% (2016). Najważniejsze towary importowe
to surowce, maszyny i sprzęt, chemikalia, surowe diamenty,



farmaceutyki , artykuły spożywcze, sprzęt transportowy,
produkty naftowe, a najważniejsi partnerzy importowi to
Holandia 16,1%, Niemcy 13,6%, Francja 9,5%, USA 8,1%,
Wielka Brytania 4,8%, Irlandia 4,5%, Chiny 4,3% (2016). Jak
bogaty jest Belgia i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$46,300 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 15.1%
(2013 oszacowanie).

Mapa - Belgia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Belize

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Belize. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Belize.
Zacznijmy od flagi kraju Belize tutaj:
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http://mapsguides.com/


Belize - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Belize? Zacznijmy od tego:

Belize było miejscem wielu miast na Majorce aż do ich upadku
pod koniec pierwszego tysiąclecia ne Brytyjczycy i Hiszpanie
zakwestionowali ten region w XVII i XVIII wieku; formalnie
stała się kolonią brytyjskiego Hondurasu w 1862 r. Spory
terytorialne między Wielką Brytanią i Gwatemalą opóźniły
niepodległość Belize do 1981 r. Gwatemala odmówiła uznania
nowego narodu do 1992 r., a oba kraje są zaangażowane w
toczący się spór graniczny. Turystyka stała się ostoją
gospodarki. Aktualne obawy dotyczą ciężkiego zadłużenia
zagranicznego kraju, wysokiego bezrobocia, rosnącego
zaangażowania w meksykański i południowoamerykański
handel narkotykami, wysokiego wskaźnika przestępczości i
jednego z najwyższych wskaźników występowania HIV /
AIDS w Ameryce Środkowej.

Geografia - Belize

Gdzie na świecie jest Belize?
Lokalizacja tego kraju to Ameryka Środkowa, granicząca z
Morzem Karaibskim, między Gwatemalą i Meksykiem.
Całkowita powierzchnia kraju Belize wynosi 22,966 km2, z



czego 22,806 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: płaska, bagienna równina
przybrzeżna; niskie góry na południu. Najniższym punktem
kraju Belize jest Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt
Rozkosz Doyle'a 1,124 m. Klimat jest Tropikalne; bardzo
gorący i wilgotny; pora deszczowa (od maja do listopada);
pora sucha (od lutego do maja).

Mieszkańcy - Belize
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Belize. Liczba to: 360,346

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? Mestizo 52,9%, Creole 25,9%, Maya 11,3%,
Garifuna 6,1%, East Indian 3,9%, Menonicit 3,6%, biała 1,2%,
Azjata 1%, inne 1,2%, nieznane 0,3%. Jakie są języki w kraju
Belize? Angielski 62,9% (oficjalny), hiszpański 56,6%, kreolski
44,6%, maya 10,5%, niemiecki 3,2%, garifuna 2,9%, inny
1,8%, nieznany 0,3%, żaden 0,2% (nie można mówić). A
religie: katolicki 40,1%, protestant 31,5% (w tym
zielonoświątkowy 8,4%, adwentystyk dnia siódmego 5,4%,
anglikański 4,7%, mennonit 3,7%, baptysta 3,6%, metodysta
2,9%, nazarejczyk 2,8%), Świadek Jehowy 1,7%, inne 10,5%
(w tym Baha'i, buddysta, hinduista , Mormoni, muzułmanie,
rastafarianie, Armia Zbawienia), nieokreślone 0,6%, brak
15,5% (2010 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 22.7 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 68.9 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Belize? Tutaj: Około 25% do 30% ludności mieszka w



dawnej stolicy, Belize City; ponad połowa ogółu ludności jest
wiejska; gęstość zaludnienia jest nieco wyższa na północy i
wschodzie. Główne obszary miejskie kraju Belize to:
Belmopanu (stolicy) 17 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Belize
Stolica kraju Belize to Belmopan i rządowy typ

Demokracja parlamentarna (Zgromadzenie Narodowe) w
ramach monarchii konstytucyjnej; Rzeczypospolitej. Rzućmy
okiem na podziały administracyjne - 6 dzielnic; Belize, Cayo,
Corozal, Orange Walk, Stann Creek, Toledo. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Belize, ważnymi produktami przemysłowymi są
produkcja odzieży lumbe , przetwórstwo spożywcze, turystyka,
budownictwo, olej. Ważne produkty rolne to Bananów, kakao,
owoców cytrusowych, cukru; ryby, hodowane krewetki;.
Najważniejsze towary eksportowe to cukier, banany, owoce
cytrusowe, odzież, produkty rybne, melasa, drewno, ropa, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Birma 30,7%,
USA 22,6%, Zjednoczone Królestwo 19,3% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt
transportowy, wyroby gotowe; paliwa, chemikalia,
farmaceutyki; żywność, napoje, tytoń, a najważniejsi partnerzy
importowi to USA 37,2%, Chiny 11,6%, Meksyk 10,8%,
Gwatemala 7% (2016). Jak bogaty jest Belize i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $8,300 (2017 oszacowanie). To dość niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna



ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 41% (2013
oszacowanie).

Mapa - Belize
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Benin

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Benin. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Benin.
Zacznijmy od flagi kraju Benin tutaj:
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Benin - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Benin? Zacznijmy od tego:

Współczesny Benin był miejscem Dahomeju, królestwa Afryki
Zachodniej, które zyskało popularność w około 1600 roku i
przez następne dwa i pół wieku stało się potęgą regionalną, w
dużej mierze opartą na handlu niewolnikami. Nadbrzeżne
obszary Dahomeju zaczęły być kontrolowane przez Francuzów
w drugiej połowie XIX wieku; całe królestwo zostało podbite
do 1894 roku. Francuski Dahomej uzyskał niepodległość w
1960 roku; zmieniło nazwę na Republika Beninu w 1975 roku.
Sukces rządów wojskowych zakończył się w 1972 roku wraz z
dojściem do władzy Mathieu Kerekou i ustanowieniem rządu
opartego na zasadach marksizmu-leninizmu. Przejście do rządu
przedstawicielskiego rozpoczęło się w 1989 roku. Dwa lata
później wolne wybory zapoczątkowały byłego premiera
Nicephore'a Soglo na stanowisku prezydenta, oznaczając
pierwsze udane przeniesienie władzy w Afryce z dyktatury na
demokrację. Kerekou został przywrócony do władzy w wyniku
wyborów przeprowadzonych w 1996 i 2001 roku, chociaż
zarzucono pewne nieprawidłowości. Kerekou ustąpił pod
koniec swojej drugiej kadencji w 2006 roku, a zastąpił ją
Thomas YAYI Boni, niezależny polityk, niezależny, który wygrał
drugą pięcioletnią kadencję w marcu 2011 roku. Patrice Talon,
zamożny biznesmen, objął urząd w 2016 roku po kampanii
mających na celu przywrócenie zaufania publicznego do rządu.



Geografia - Benin

Gdzie na świecie jest Benin?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, granicząca z Bight
of Benin, między Nigerią a Togo. Całkowita powierzchnia kraju
Benin wynosi 112,622 km2, z czego 110,622 km2 to ziemia. To
nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: większości płaskie, pofałdowane równiny; niektóre
wzgórza i niskie góry. Najniższym punktem kraju Benin jest
Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Mont Sokbaro 658 m.
Klimat jest tropikalny; gorący, wilgotny na południu; półsuche
na północy, w.

Mieszkańcy - Benin
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Benin. Liczba to:

11,038,805. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu
mieszka? Fon i powiązane 38,4%, Adja i powiązane 15,1%,
Joruba i powiązane 12%, Bariba i powiązane 9,6%, Fulani i
powiązane 8,6%, Ottamari i powiązane 6,1%, Yoa-Lokpa i
powiązane 4,3%, Dendi i powiązane 2,9%, inne 0,9%,
obcokrajowiec 1,9% (2013 est.). Jakie są języki w kraju
Benin? francuski (urzędowy), Fon i Joruba (najczęstsze
wernakulaty na południu), języki plemienne (co najmniej sześć



głównych na północy). A religie: muzułmanów 27,7%, katolicy
25,5%, protestanci 13,5 % (Niebiański 6,7%, metodystyczny
3,4%, inny protestant 3,4%), Vodoun 11,6%, inne
chrześcijańskie 9,5%, inne tradycyjne religie 2,6%, inne 2,6%,
żadne 5,8% (2013 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 18.2
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 62.3 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Benin? Tutaj: ludność znajduje się przede
wszystkim na południu, a najwyższe skupienie zamieszkuje
miasta i okolice na wybrzeżu Atlantyku; większość północy
pozostaje słabo zaludniona większymi skupiskami mieszkańców
zachodniego. Główne obszary miejskie kraju Benin to: Porto-
novo (stolica) 268 000 (2014); Cotonou (siedziba rządu) 682
000; Abomey-Calavi 757,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Benin
Stolica kraju Benin to Porto-Novo (kapitał konstytucyjny);

Cotonou (siedziba rządu) i rządowy typ prezydencka republika.
Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 12
departamentów; Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines,
Couffo, Donga, Littoral, Mono, Oueme, Plateau, Zou. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Benin, ważnymi produktami
przemysłowymi są tekstylia dla zwierząt , przetwórstwo
spożywcze, materiały budowlane, cement. Ważne produkty
rolne to Bawełna, kukurydza, maniok (maniok, tapioka),
ignamy, fasola, olej palmowy, orzeszki ziemne, orzechy
nerkowca;. Najważniejsze towary eksportowe to bawełna,
orzechy nerkowca, masło shea, tekstylia, produkty palmowe,



owoce morza, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Indie 14,3%, Malezja 12,2%, Bangladesz 9,5%, Białoruś
7,4%, Chiny 6,2%, Nigeria 6,1%, Niger 5,6% (2016).
Najważniejsze towary importowe to żywność, dobra
inwestycyjne, produkty naftowe, a najważniejsi partnerzy
importowi to Indie 14,9%, Tajlandia 12,4%, Francja 10,1%,
Chiny 8,4%, Togo 7,3%, Holandia 4,8%, Belgia 4,7% (2016).
Jak bogaty jest Benin i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$2,200 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 36.2% (2011
oszacowanie).

Mapa - Benin
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szczegółowa mapa Bermudy. Zacznijmy od flagi kraju Bermudy
tutaj:
 

Bermudy - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Bermudy? Zacznijmy od

tego: Bermudy po raz pierwszy zostały osiedlone w 1609 r.
Przez rozbitków angielskich kolonistów zmierzających do
Wirginii. Samorządny od 1620 r. Bermudy są najstarszym i
najludniejszym obszarem brytyjskich terytoriów zamorskich.
Wakacje na wyspie, aby uciec od północnoamerykańskich zim
rozwinęły się po raz pierwszy w czasach wiktoriańskich.
Turystyka jest nadal ważna dla gospodarki wyspy, chociaż w
ostatnich latach międzynarodowy biznes ją wyprzedza.
Bermudy rozwinęły się również w bardzo udane offshore
centrum finansowe. Referendum w sprawie niepodległości
Wielkiej Brytanii zostało w 1995 r. Mocno pokonane.

Geografia - Bermudy

Gdzie na świecie jest Bermudy?
Lokalizacja tego kraju to Ameryka Północna, grupa wysp na



Północnym Oceanie Atlantyckim, na wschód od Południowej
Karoliny (USA). Całkowita powierzchnia kraju Bermudy
wynosi 54 km2, z czego 54 km2 to ziemia. To jest mały kraj.
Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: niskie wzgórza
oddzielone żyznymi zagłębieniami. Najniższym punktem kraju
Bermudy jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Town
Hill 79 m. Klimat jest Subtropikalny; łagodny, wilgotny;
wichury, silne wiatry powszechne w zimie.

Mieszkańcy - Bermudy
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Bermudy. Liczba to:

70,864 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? czarny 53,8%, biały 31%, mieszany
7,5%, inny 7,1%, nieokreślony 0,6 % (2010 est.). Jakie są
języki w kraju Bermudy? Angielski (oficjalny), portugalski. A
religie: protestant 46,2% (w tym anglikański 15,8%, afrykański
metodystyczny episkopalny 8,6%, siódmy dzień adwentarz 6,7,
zielonoświątkowy 3,5%, metodystyczny 2,7%, prezbiteriański
2,0%, Kościół Boga 1,6%, Baptysta 1,2%, Armia Zbawienia
1,1%, Bracia 1,0%, inni Protestant 2,0%), Rzymskokatolicki
14,5%, Świadek Jehowy 1,3%, inni chrześcijanie 9,1%,
Muzułmanie 1%, inni 3,9%, żaden 17,8%, nieokreśleni 6,2% (
2010 est.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 43.4 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 81.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Bermudy? Tutaj: względnie równomierne rozmieszczenie
ludności w. Główne obszary miejskie kraju Bermudy to:



Hamilton (stolica) 10 000 (2014).
Rząd i gospodarka - Bermudy
Stolica kraju Bermudy to Hamilton i rządowy typ

demokracja parlamentarna (parlament); samorządne terytorium
zamorskie w Wielkiej Brytanii. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 9 parafii i 2 gminy; Devonshire, Hamilton,
Hamilton, Paget, Pembroke, Saint George, Saint George's,
Sandys, Smith, Southampton, Warwick. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Bermudy, ważnymi produktami przemysłowymi
są międzynarodowy, turystyka, produkcja lekka. Ważne
produkty rolne to banany, warzywa, owoce cytrusowe, kwiaty;
produkty mleczne, miód. Najważniejsze towary eksportowe to
reeksport produktów farmaceutycznych, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Łotwa 33,4%, Jamajka 16,6%,
USA 13,7%, Nigeria 11,7%, Izrael 4,7% (2016).
Najważniejsze towary importowe to odzież, paliwa, maszyny i
sprzęt transportowy, materiały budowlane, chemikalia, żywność
i zwierzęta żywe, a najważniejsi partnerzy importowi to USA
54,2%, Japonia 17,9%, Korea Południowa 13,7%, Kanada
4,9% (2016). Jak bogaty jest Bermudy i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $85,700 (2013 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie
tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 11% (2008 oszacowanie).

Mapa - Bermudy
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Bhutan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Bhutan? Zacznijmy od

tego: Po zwycięstwie Wielkiej Brytanii w wojnie na Duar w
1865 r. Wielka Brytania i Bhutan podpisały Traktat z Sinchulu,
zgodnie z którym Bhutan otrzyma roczną dotację w zamian za
oddanie ziemi Brytyjskim Indiom. Ugyen Wangchuck - który
pełnił funkcję faktycznego władcy coraz bardziej
zjednoczonego Bhutanu i poprawiał stosunki z Brytyjczykami
pod koniec XIX wieku - został nazwany królem w 1907 roku.
Trzy lata później podpisano traktat, zgodnie z którym
Brytyjczycy ingerować w sprawy wewnętrzne Bhutanu, a
Bhutan pozwolił Wielkiej Brytanii kierować jej sprawami
zagranicznymi. Bhutan wynegocjował podobne porozumienie z
niezależnymi Indiami po 1947 r. Dwa lata później formalne
porozumienie z Indii i Bhutanu wróciło do Bhutanu na niewielki
kawałek terytorium zaanektowanego przez Brytyjczyków,
sformalizowało roczne subsydia, które otrzymał kraj, i określiło
Indie " s obowiązki w zakresie obrony i stosunków
zagranicznych. Pod rządami modernizujących się monarchów,
poczynając od lat 50. XX w., Bhutan przystąpił do ONZ w
1971 roku i powoli kontynuował swoje zaangażowanie poza jej
granicami. W marcu 2005 r. Król Jigme Singye Wangchuck
zaprezentował rządowy projekt konstytucji - który wprowadził
główne reformy demokratyczne - i zorganizował referendum
ogólnokrajowe w celu jego zatwierdzenia. W grudniu 2006 r.



Król zrzekł się tronu na rzecz jego syna, Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck. Na początku 2007 r. Indie i Bhutan renegocjowały
swój traktat, eliminując klauzulę, która głosiła, że Bhutan będzie
"kierować się" Indiami w prowadzeniu swojej polityki
zagranicznej, chociaż Thimphu nadal ściśle współpracuje z New
Delhi. Wybory do parlamentu pierwszego kraju zostały
zakończone w marcu 2008 r .; król ratyfikował kraj " Pierwsza
konstytucja w lipcu 2008 r. Bhutan doświadczył spokojnego
objęcia władzy po wyborach parlamentarnych w 2013 r., co
zaowocowało porażką obecnej partii. Dyspozycja około 8500
uchodźców z ponad 100 000 osób, którzy uciekli lub zostali
zmuszeni do opuszczenia Bhutanu w latach 90. XX wieku - i
którzy przebywają w dwóch obozach dla uchodźców ONZ w
Nepalu - pozostaje nierozwiązana.

Geografia - Bhutan

Gdzie na świecie jest Bhutan?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowa, między Chinami a
Indiami. Całkowita powierzchnia kraju Bhutan wynosi 38,394
km2, z czego 38,394 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie górzystych
z żyznymi dolinami i sawanną. Najniższym punktem kraju
Bhutan jest Drangeme Chhu 97 m, najwyższy punkt Gangkar
Puensum 7570 m. Klimat jest zmienne; tropikalne na



południowych równinach; chłodne zimy i gorące lata w
centralnych dolinach; surowe zimy i chłodne lata w Himalajach.

Mieszkańcy - Bhutan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Bhutan. Liczba to:

758,288 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Ngalop (znany również jako Bhote)
50%, etniczna nepalska 35% (w tym Lhotsampas - jedna z
kilku nepalskich grup etnicznych), plemiona tubylcze lub
imigranckie 15%. Jakie są języki w kraju Bhutan? Sharchhopka
28%, Dzongkha (oficjalna) 24%, Lhotshamkha 22%, inne 26%
(obejmuje języki obce) (2005 est.). A religie: Lamaistyczny
buddysta 75,3%, hinduizm pod wpływem Indian i Nepalu
22,1%, inne 2,6% (2005 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
27.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 70.6 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Bhutan? Tutaj: nieznane. Główne
obszary miejskie kraju Bhutan to: Thimphu (kapitał) 152 000
(2014).

Rząd i gospodarka - Bhutan
Stolica kraju Bhutan to Thimphu i rządowy typ monarchii

konstytucyjnej. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 20
dzielnic (dzongkhag, liczba pojedyncza i mnoga); Bumthang,
Chhukha, Chirang, Daga, Gasa, Geylegphug, Ha, Lhuntshi,
Mongar, Paro, Pemagatsel, Punakha, Samchi, Samdrup
Jongkhar, Shemgang, Tashigang, Tashi Yangtse, Thimphu,
Tongsa, Wangdi Phodrang. Jeśli chodzi o ekonomię kraju



Bhutan, ważnymi produktami przemysłowymi są cementowe,
produkty z drewna, przetworzone owoce, napoje alkoholowe,
węglik wapnia, turystyka. Ważne produkty rolne to ryż,
kukurydza, rośliny okopowe, owoce cytrusowe; produkty
mleczne, jaja. Najważniejsze towary eksportowe to energia
elektryczna (do Indii), żelazokrzemu, cement, kardamon, węglik
wapnia, pręty stalowe / pręty, dolomit, gips, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Indie 95,7% (2016).
Najważniejsze towary importowe to paliwa i smary, samoloty,
maszyny i części, ryż, pojazdy silnikowe, a najważniejsi
partnerzy importowi to Indie 91,1% (2016). Jak bogaty jest
Bhutan i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $8,700 (2017
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 13.3% (2012 oszacowanie).

Mapa - Bhutan
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Boliwia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Boliwia? Zacznijmy od

tego: Boliwia, nazwana na cześć bojownika o niepodległość
Simona Bolivara, oderwała się od hiszpańskich rządów w 1825
roku; znaczna część jego późniejszej historii składała się z serii
zamachów i kontrkandydatów, z ostatnim zamachem, który miał
miejsce w 1978 r. Demokratyczne rządy cywilne zostały
ustanowione w 1982 r., ale przywódcy borykali się z trudnymi
problemami głębokiej biedy, niepokojów społecznych i
nielegalnej produkcji narkotyków. . W grudniu 2005 r.
Boliwijczycy wybrali przewodniczącego Ruchu Wobec
Socjalistów, lidera Evo Moralesa - przy najszerszym marginesie
każdego przywódcy od przywrócenia rządów cywilnych w
1982 r. - po tym, jak spełnił on obietnicę zmiany tradycyjnej
klasy politycznej kraju i umocnił biednych, rdzennych
mieszkańców kraju. większość. W grudniu 2009 r. I
październiku 2014 r. Prezydent Morales z łatwością wygrał
reelekcję. Jego partia utrzymała kontrolę nad ustawodawczą
filią rządu, co pozwoliło mu kontynuować proces zmian. W
lutym 2016 r. Morales przegrał referendum, by zatwierdzić
poprawkę konstytucyjną, która pozwoliłaby mu konkurować w
wyborach prezydenckich w 2019 r. Pomimo straty, Morales
został już wybrany przez swoją partię do ponownego
uruchomienia w 2019 roku, poprzez wciąż nieokreśloną
metodę, aby pojawił się na karcie do głosowania.



Geografia - Boliwia

Gdzie na świecie jest Boliwia?
Lokalizacja tego kraju to Środkowa Ameryka Południowa,
południowy zachód od Brazylii. Całkowita powierzchnia kraju
Boliwia wynosi 1,098,581 km2, z czego 1,083,301 km2 to
ziemia. To bardzo duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju?
W ten sposób: chropowate Andy z górskim płaskowyżem
(Altiplano), wzgórza, nizinne równiny Amazonki. Najniższym
punktem kraju Boliwia jest Rio Paragwaj 90 m, najwyższy
punkt Nevado Sajama 6,542 m. Klimat jest Zmienia się wraz z
wysokością; wilgotne i tropikalne zimne i półsuche.

Mieszkańcy - Boliwia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Boliwia. Liczba to:

11,138,234 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? mestizo (mieszane białe i indiańskie
pochodzenie) 68%, rdzenne 20%, białe 5%, cholo / chola 2%,
czarne 1%, inne 1%, nieokreślone 3%; 44% respondentów
wskazało, że czuje się częścią jakiejś grupy rdzennej, głównie
keczua lub ajmała. Jakie są języki w kraju Boliwia? hiszpański
(urzędnik) 60,7%, keczua (urzędnik) 21,2%, aymara (urzędnik)



14,6%, języki obce 2,4%, guarani (urzędnik) 0,6%, inne języki
ojczyste 0,4%, brak 0,1%. A religie: rzymskokatolicki 76,8%,
ewangelicki i zielonoświątkowy 8,1%, protestancki 7,9%, inny
1,7%, brak 5,5% (2012 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 24.3
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 69.5 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Boliwia? Tutaj: równina wysokiego poziomu
na zachodzie między dwiema Cordillera w Andach, znana jako
Altiplano, jest głównym obszarem dla większości populacji;
gęsty układ osadniczy znajduje się także w mieście Santa Cruz,
znajdującym się po wschodniej stronie Andes. Główne obszary
miejskie kraju Boliwia to: Santa Cruz, w odległości 2,107
miliona; LA PAZ (kapitał) 1,816 mln; Cochabamba 1,24
miliona; Sucre (kapitał konstytucyjny) 372 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Boliwia
Stolica kraju Boliwia to La Paz (stolica administracyjna);

Sucre (kapitał konstytucyjny [ustawowy i sądowy]) i rządowy
typ prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 9 departamentów (departamentos, singular -
departamento); Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz,
Oruro, Pando, Potosi, Santa Cruz, Tarija. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Boliwia, ważnymi produktami przemysłowymi
są kopalnie koka , wytapianie, ropa naftowa, żywność i napoje,
tytoń, wyroby rzemieślnicze, odzież, biżuteria. Ważne produkty
rolne to Soja, quinoa, orzechy brazylijskie, trzcina cukrowa,
kawa, kukurydza, ryż, ziemniaki, chia,. Najważniejsze towary
eksportowe to gazu ziemnego, srebro, cynk, ołów, cyna, złoto,



komosa ryżowa, soja i produkty sojowe, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Brazylia 19,3%, USA 13,6%,
Argentyna 11,4%, Kolumbia 8,8%, Chiny 6,8%, Japonia 5,9
%, Korea Południowa 5,4%, Peru 4,8%, Belgia 4,6% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny, produkty
naftowe, pojazdy, żelazo i stal, tworzywa sztuczne, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 19,9%, Brazylia
17,5%, Argentyna 10,5%, USA 9,8%, Peru 6,9%, Japonia
4,9%, Chile 4,1% (2016). Jak bogaty jest Boliwia i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $7,500 (2017 oszacowanie). To dość niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 38.6%.

Mapa - Boliwia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Bośnia i Hercegowina

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Bośnia i
Hercegowina. Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa
ogólna i szczegółowa mapa Bośnia i Hercegowina. Zacznijmy
od flagi kraju Bośnia i Hercegowina tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Bośnia i Hercegowina - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Bośnia i Hercegowina?

Zacznijmy od tego: Bośnia i Hercegowina ogłosiła suwerenność
w październiku 1991 r. I niepodległość od byłej Jugosławii w
dniu 3 marca 1992 r. Po referendum zbojkotowanym przez
etnicznych Serbów. Bośniaccy Serbowie - wspierani przez
sąsiednią Serbię i Czarnogórę - odpowiedzieli zbrojnym
sprzeciwem mającym na celu rozbicie republiki na etniczne linie
i przyłączenie się do utrzymywanych przez Serbów obszarów w
celu utworzenia "Wielkiej Serbii". W marcu 1994 r. Bośniacy i
Chorwaci zmniejszyli liczbę walczących frakcji z trzech do
dwóch, podpisując umowę ustanawiającą wspólną bośniacko-
hercegowską Federację Bośniacko-Chorwacką. W dniu 21
listopada 1995 r. W Dayton w stanie Ohio walczące strony
parafowały porozumienie pokojowe, które zakończyło
trzyletnie cywilne walki (ostateczne porozumienie zostało
podpisane w Paryżu 14 grudnia 1995 r.). Porozumienia z
Dayton utrzymały Bośnię i Hercegowinę " s międzynarodowymi
granicami i utworzył wieloetniczny i demokratyczny rząd,
któremu powierzono prowadzenie polityki zagranicznej,
dyplomatycznej i fiskalnej. Uznano także drugą kategorię rządu
złożoną z dwóch mniej więcej równych sobie podmiotów:
głównie bośniacko-bośniackiej federacji chorwackiej Bośni i
Hercegowiny oraz głównie bośniackiej Serbii Republiki
Serbskiej (RS). Rządy Federacji i RS są odpowiedzialne za
nadzorowanie większości funkcji rządowych. Ponadto



porozumienia z Dayton ustanowiły Biuro Wysokiego
Przedstawiciela, które nadzoruje wdrażanie cywilnych
aspektów umowy. Rada ds. Wdrażania Pokoju na konferencji
w Bonn w 1997 r. Dała również Wysokiemu Przedstawicielowi
uprawnienia do narzucania przepisów i usuwania urzędników,
tzw. "Moce bonn". Pierwotne dowodzone przez NATO
międzynarodowe siły pokojowe (IFOR) składające się z 60
000 żołnierzy zebranych w 1995 roku z czasem zostały
zastąpione przez mniejsze siły dowodzone przez NATO
(SFOR). W 2004 r. Siły pokojowe Unii Europejskiej (Eufor)
zastąpiły SFOR. Obecnie Eufor rozmieszcza około 600
żołnierzy w teatrze w służbie bezpieczeństwa i szkoleniach.

Geografia - Bośnia i Hercegowina

Gdzie na świecie jest Bośnia i
Hercegowina? Lokalizacja tego kraju to Południowo-
wschodniej Europie, nad Morzem Adriatyckim i Chorwacji.
Całkowita powierzchnia kraju Bośnia i Hercegowina wynosi
51,197 km2, z czego 51,187 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: gór i dolin
wybrzeża. Najniższym punktem kraju Bośnia i Hercegowina
jest Morze Adriatyckie 0 m, najwyższy punkt Maglic 2 386 m.



Klimat jest gorące lata i mroźne zimy; obszary o dużej
wysokości mają krótkie, chłodne lata i długie, surowe zimy;
łagodne, deszczowe zimy wzdłuż.

Mieszkańcy - Bośnia i Hercegowina
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Bośnia i Hercegowina.

Liczba to: 3,856,181 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo
duża populacja. Kto tu mieszka? Bośniak 50,1%, Serb 30,8%,
Chorwat 15,4%, pozostałe 2,7%, brak deklaracji / brak
odpowiedzi 1%. Jakie są języki w kraju Bośnia i Hercegowina?
Bośniacki (oficjalny) 52,9%, serbski (oficjalny) 30,8%,
chorwacki (oficjalny) 14,6%, inny 1,6%, brak odpowiedzi
0,2% (2013 r.).. A religie: Muzułmanin 50,7%, prawosławny
30,7%, rzymsko-katolicki 15,2%, ateista 0,8% , agnostyka
0,3%, inne 1,2%, niezadeklarowane / brak odpowiedzi 1,1%
(w 2013 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 42.1 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 76.9 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Bośnia i Hercegowina? Tutaj: Północne i centralne obszary
kraju to najgęściej zaludnione. Główne obszary miejskie kraju
Bośnia i Hercegowina to: Sarajewo (stolica) 318 000 (2015 r.)
).

Rząd i gospodarka - Bośnia i Hercegowina
Stolica kraju Bośnia i Hercegowina to Sarajewo i rządowy

typ republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 3 dywizje administracyjne pierwszego rzędu -
Powiat Brcko (Brcko Distrikt) (mieszany etnicznie), Federacja



Bośni i Hercegowiny (Federacija Bosne i Hercegovine)
(głównie Bośniak-Chorwacja), Republika Serbska (Republika
Serbska) (głównie Serb). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Bośnia
i Hercegowina, ważnymi produktami przemysłowymi są stal
surowa , węgiel, ruda żelaza, ołów, cynk, mangan, boksyt,
aluminium, montaż pojazdów silnikowych, tekstylia, wyroby
tytoniowe, meble drewniane, amunicja, sprzęt AGD, rafinacja
ropy naftowej. Ważne produkty rolne to pszenica, kukurydza,
owoce, warzywa;. Najważniejsze towary eksportowe to
metale, odzież, wyroby z drewna, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Niemcy 16,6%, Włochy 12,7%, Chorwacja
11%, Serbia 9,2%, Słowenia 9,1%, Austria 8,2%, Turcja 4,5%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt,
chemikalia, paliwa, żywność, a najważniejsi partnerzy
importowi to Niemcy 12,3%, Włochy 11,7%, Serbia 11,2% ,
Chorwacja 9,9%, Chiny 6,8%, Słowenia 5%, Rosja 4,4%,
Turcja 4,3% (2016). Jak bogaty jest Bośnia i Hercegowina i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $11,400 (2017 oszacowanie).
To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 17.2%
(2011 oszacowanie).

Mapa - Bośnia i Hercegowina
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Botswana

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Botswana.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Botswana. Zacznijmy od flagi kraju
Botswana tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Botswana - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Botswana? Zacznijmy od

tego: Wcześniej brytyjski protektorat Bechuanaland, Botswana
przyjęła swoją nową nazwę na niepodległość w 1966 roku.
Ponad cztery dziesięciolecia nieprzerwanego przywództwa
cywilnego, postępowa polityka społeczna i znaczące inwestycje
kapitałowe stworzyły jedną z najbardziej stabilnych gospodarek
w Afryce. Rządząca Partia Demokratyczna Botswany wygrywa
wszystkie wybory od czasu uzyskania niepodległości; Prezydent
Ian Khama został ponownie wybrany na drugą kadencję w
2014 r. Ekstrakcja minerałów, głównie wydobycie diamentów,
dominuje w działalności gospodarczej, choć turystyka jest
rozwijającym się sektorem ze względu na krajowe praktyki
ochrony i ekstensywne rezerwaty przyrody. Botswana ma jeden
z najwyższych na świecie współczynników infekcji HIV /
AIDS, ale także jeden z najbardziej postępowych i
kompleksowych programów w Afryce zajmujących się tą
chorobą.

Geografia - Botswana



Gdzie na świecie jest Botswana?
Lokalizacja tego kraju to Południowa Afryka,. Całkowita
powierzchnia kraju Botswana wynosi 581,730 km2, z czego
566,730 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: przeważającej mierze płaskie do
łagodnie falującego płaskowyżu; Pustynia Kalahari na
południowym zachodzie. Najniższym punktem kraju Botswana
jest skrzyżowanie rzek Limpopo i Shashe 513 m, najwyższy
punkt Wzgórza Tsodilo 1.489 m. Klimat jest ; ciepłe zimy i
gorące lata w.

Mieszkańcy - Botswana
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Botswana. Liczba to:

2,214,858. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu mieszka?
Tswana (lub Setswana) 79%, Kalanga 11%, Basarwa 3%,
inne, w tym Kgalagadi i białe 7%. Jakie są języki w kraju
Botswana? Setswana 77,3%, Sekalanga 7,4%, Shekgalagadi
3,4%, angielski (oficjalny) 2,8%, Zezuru / Shona 2%, Sesarwa
1,7%, Sembukushu 1,6%, Ndebele 1%, inne 2,8% (2011
rok.). A religie: Chrześcijanin 79,1%, Badimo 4,1%, inne 1,4%
(w tym Baha'i, Hindusi, muzułmanie, Rastafarianie), żadne
15,2%, nieokreślone 0,3% (2011 rok.). Ile lat mają przeciętni



ludzie? 24.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 63.3 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Botswana? Tutaj: Populacja jest
skoncentrowana głównie na wschodzie skupić się na i wokół
aresztu Gaborone i dalekiego środkowo-wschodniego miasta
Francistown; gęstość zaludnienia utrzymuje się na niskim
poziomie w innych regionach kraju, szczególnie w Kalahari na
zachodzie. Główne obszary miejskie kraju Botswana to:
Gaborone (stolica) 247 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Botswana
Stolica kraju Botswana to Gaborone i rządowy typ

republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 10 dzielnic i 6 rad miejskich; Central, Chobe,
Francistown, Gaborone, Ghanzi, Jwaneng, Kgalagadi,
Kgatleng, Kweneng, Lobatse, North East, North West, Selebi-
Phikwe, South East, Southern, Sowa Town. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Botswana, ważnymi produktami
przemysłowymi są diamentów z orzeszków ziemnych , miedzi,
niklu, soli, sody kalcynowanej, potażu, węgla, rudy żelaza,
srebra; przetwarzanie wołowiny; tekstylia. Ważne produkty
rolne to Żywego inwentarza, sorgo, kukurydzy, prosa, fasoli,
słonecznika,. Najważniejsze towary eksportowe to diamenty,
miedź, nikiel, soda kalcynowana, wołowina, tekstylia, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Belgia 18,9%,
Indie 15,1%, RPA 13,6%, Namibia 11,6%, Zjednoczone
Emiraty Arabskie 9,7%, Izrael 6,1%, Singapur 5,6%, Kanada
5% (2016). Najważniejsze towary importowe to artykuły



spożywcze, maszyny, artykuły elektryczne, sprzęt transportowy,
tekstylia, paliwa i produkty naftowe, drewno i wyroby z
papieru, metal i wyroby metalowe, a najważniejsi partnerzy
importowi to Republika Południowej Afryki 64,5%, Namibia
10,5%, Kanada 5,6% (2016). Jak bogaty jest Botswana i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $18,100 (2017 oszacowanie). To
całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 30.3%
(2003 oszacowanie).

Mapa - Botswana
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Brazylia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Brazylia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Brazylia. Zacznijmy od flagi kraju Brazylia
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Brazylia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Brazylia? Zacznijmy od

tego: Po ponad trzech stuleciach rządów portugalskich, Brazylia
uzyskała niepodległość w 1822 r., Utrzymując monarchiczny
system rządów aż do zniesienia niewolnictwa w 1888 r., A
następnie proklamację republiki przez wojsko w 1889 r.
Brazylijscy eksporterzy kawy politycznie zdominowali kraj do
Populistyczny lider Getulio Vargas doszedł do władzy w 1930
roku. Zdecydowanie największy i najludniejszy kraj w Ameryce
Południowej. Brazylia przeszła ponad pół wieku
populistycznego i wojskowego rządu do 1985 roku, kiedy
reżim wojskowy w pokojowy sposób oddał władzę cywilnym
władcom. Brazylia nadal dąży do przemysłowego i rolniczego
rozwoju i rozwoju swojego wnętrza. Po pomyślnym
przetrwaniu okresu globalnych trudności finansowych pod
koniec XX wieku, Brazylia była postrzegana jako jeden z
najsilniejszych wschodzących rynków świata i przyczyniający
się do globalnego wzrostu. Przyznanie Mistrzostw Świata FIFA
2014 i Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016, pierwszego w historii
Ameryki Południowej, było symbolem wzrostu kraju. Jednak
od około 2013 r. Brazylię nękała kurcząca się gospodarka,
rosnące bezrobocie i rosnąca inflacja. Skandal polityczny
doprowadził do oskarżenia prezydenta Dilmy Rousseffa w maju
2016 r., Które zostało podtrzymane przez Senat w sierpniu
2016 r .; jej wiceprezydent Michel Temer będzie pełnił funkcję



prezydenta do 2018 r., kończąc drugą kadencję. Brazylia była
nękana przez kurczącą się gospodarkę, rosnące bezrobocie i
rosnącą inflację. Skandal polityczny doprowadził do oskarżenia
prezydenta Dilmy Rousseffa w maju 2016 r., Które zostało
podtrzymane przez Senat w sierpniu 2016 r .; jej wiceprezydent
Michel Temer będzie pełnił funkcję prezydenta do 2018 r.,
kończąc drugą kadencję. Brazylia była nękana przez kurczącą
się gospodarkę, rosnące bezrobocie i rosnącą inflację. Skandal
polityczny doprowadził do oskarżenia prezydenta Dilmy
Rousseffa w maju 2016 r., Które zostało podtrzymane przez
Senat w sierpniu 2016 r .; jej wiceprezydent Michel Temer
będzie pełnił funkcję prezydenta do 2018 r., kończąc drugą
kadencję.

Geografia - Brazylia

Gdzie na świecie jest Brazylia?
Lokalizacja tego kraju to Wschodnia część Ameryki
Południowej, granicząca z Oceanem Atlantyckim. Całkowita
powierzchnia kraju Brazylia wynosi 8,515,770 km2, z czego
8,358,140 km2 to ziemia. To jeden z największych krajów na
świecie. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
większości płaska do toczących się nizin na północy; niektóre



równiny, wzgórza, góry i wąski pas przybrzeżny. Najniższym
punktem kraju Brazylia jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy
punkt Pico da Neblina 2 994 m. Klimat jest większości
tropikalna, ale umiarkowana na południu, w.

Mieszkańcy - Brazylia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Brazylia. Liczba to:

207,353,391 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? biały
47,7%, mulat (mieszany biały i czarny) 43,1%, czarny 7,6%,
azjatycki 1,1%, lokalny 0,4% (2010 r.). Jakie są języki w kraju
Brazylia? Portugalski (język urzędowy i najczęściej używany).
A religie: katolicki 64,6%, katolicki 0,4%, protestanci 22,2%
(w tym adwentystów 6,5%, Zgromadzenie Boże 2,0%, zbór
chrześcijański w Brazylii 1,2%, powszechne Królestwo Boże
1,0%, inni protestanci 11,5%), inni chrześcijanie 0,7%,
spirytysta 2,2%, inni 1,4%, brak 8% , nieokreślone 0,4%
(2010 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 32 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 74 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Brazylia? Tutaj: przeważająca większość ludzi żyje wzdłuż
wybrzeża Atlantyku na wschodzie lub stosunkowo blisko niego;
rdzeń populacji znajduje się na południowym wschodzie,
zakotwiczony przez miasta Sao Paolo, Brasilię i Rio de Janeiro.
Główne obszary miejskie kraju Brazylia to: Sao Paulo 21.066
milionów; Rio de Janeiro 12,902 miliona; Belo Horizonte 5 716
milionów; Brasilia (kapitał) 4,1555 mln; Fortaleza 3,88 miliona;



Recife 3,739 milionów (2015).
Rząd i gospodarka - Brazylia
Stolica kraju Brazylia to Brasilia i rządowy typ federalnej

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 26 państw (estados, singular - estado) i 1
federalnego dystryktu (distrito federal); Acre, Alagoas, Amapa,
Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo,
Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia,
Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Brazylia, ważnymi produktami
przemysłowymi są tekstylia wołowe , buty, chemikalia, cement,
drewno, ruda żelaza, cyna, stal, statki powietrzne, pojazdy i
części, pozostałe maszyny i urządzenia. Ważne produkty rolne
to Kawy, soi, pszenicy, ryżu, kukurydzy, trzciny cukrowej,
kakao, owoców cytrusowych;. Najważniejsze towary
eksportowe to sprzęt transportowy, rudy żelaza, ziarna soi,
obuwia, kawy, samochodów, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Chiny 19%, USA 12,6 %, Argentyna 7,3%,
Holandia 5,6% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny, urządzenia elektryczne i transportowe, produkty
chemiczne, olej, części samochodowe, elektronika, a
najważniejsi partnerzy importowi to US 17,6%, Chiny 16,9%,
Argentyna 6,7%, Niemcy 6,6%, Korea Południowa 4,4%
(2016 ). Jak bogaty jest Brazylia i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $15,500 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze.



Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 3.7%.

Mapa - Brazylia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Brytyjskie Wyspy
Dziewicze. Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Zacznijmy od
flagi kraju Brytyjskie Wyspy Dziewicze tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Brytyjskie Wyspy

Dziewicze? Zacznijmy od tego: Po raz pierwszy zamieszkały
przez Arawaka, a później przez Indian Carib, Wyspy Dziewicze
zostały zasiedlone przez Holendrów w 1648 r., A następnie
anektowane przez Anglików w 1672 r. Wyspy były częścią
brytyjskiej kolonii Wysp Podwietrznych w latach 1872-1960;
przyznano im autonomię w 1967 r. Gospodarka jest ściśle
związana z większymi i bardziej zaludnionymi Wyspami
Dziewiczymi na zachodzie; dolarem amerykańskim jest waluta
prawna. W dniu 6 września 2017 r. Huragan Irma zniszczył
wyspę Tortola. Szacuje się, że 80% budynków mieszkalnych i
biurowych zostało zniszczonych lub uszkodzonych, zakłócono
komunikację, a drogi lokalne stały się nieprzejezdne.

Geografia - Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Gdzie na świecie jest Brytyjskie
Wyspy Dziewicze? Lokalizacja tego kraju to Karaiby, między
Morzem Karaibskim i Oceanem Atlantyckim, na wschód od
Puerto Rico. Całkowita powierzchnia kraju Brytyjskie Wyspy
Dziewicze wynosi 151 km2, z czego 151 km2 to ziemia. To jest
mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
sztormowe wyspy koralowe stosunkowo płaskie; wulkaniczne



wyspy strome, pagórkowate. Najniższym punktem kraju
Brytyjskie Wyspy Dziewicze jest Morze Karaibskie 0 m,
najwyższy punkt Mount Sage 521 m. Klimat jest subtropikalny;
wilgotny; temperatury umiarkowane przez wiatry.

Mieszkańcy - Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Brytyjskie Wyspy

Dziewicze. Liczba to: 35,015 (7/2017 oszacowanie). Tak więc
niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka? Afryki / czarnej
76,3%, Latino 5.5 %, biały 5,4%, mieszany 5,3%, indyjski
2,1%, indyjski wschodni 1,6%, pozostałe 3%, nieokreślony
0,8% (2010 rok.). Jakie są języki w kraju Brytyjskie Wyspy
Dziewicze? angielski (oficjalny). A religie: Protestancki 70,2%
(metodysta 17,6%, Kościół Boga 10,4%, anglikanin 9,5%,
adwentysta dnia siódmego 9,0%, zielonoświątkowy 8,2%,
baptysta 7,4%, nowotestamentowy Kościół Boży 6,9%, inny
protestant 1,2%), katolik 8,9% Świadek Jehowy 2,5%,
Hindusi 1,9%, inni 6,2%, żaden 7,9%, nieokreślony 2,4%
(2010 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 36.5 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 78.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Brytyjskie Wyspy Dziewicze? Tutaj: Dość równomierna
dystrybucja na wszystkich zamieszkałych wyspach, z
największymi wyspami Tortola , Anegada, Virgin Gorda i Jost
Van Dyke o największej populacji. Główne obszary miejskie
kraju Brytyjskie Wyspy Dziewicze to: ROAD TOWN (stolica)
13 000 (2014).



Rząd i gospodarka - Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Stolica kraju Brytyjskie Wyspy Dziewicze to Road Town i

rządowy typ Demokracja parlamentarna (Izba Zgromadzenia);
samorządne terytorium zamorskie w brytyjskim. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - brak (terytorium zamorskie w
Wielkiej Brytanii). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Brytyjskie
Wyspy Dziewicze, ważnymi produktami przemysłowymi są
turystyka rybna , przemysł lekki, budownictwo, rum, beton,
centra bankowości offshore. Ważne produkty rolne to owoce,
warzywa; żywy inwentarz, drób;. Najważniejsze towary
eksportowe to rum, świeże ryby, owoce, zwierzęta; żwir,, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są nieznane.
Najważniejsze towary importowe to materiały budowlane z
piasku , samochody, artykuły spożywcze, maszyny, a
najważniejsi partnerzy importowi to nieznane. Jak bogaty jest
Brytyjskie Wyspy Dziewicze i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$42,300 (2010 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Brytyjskie Wyspy Dziewicze
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Brunei

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Brunei.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Brunei. Zacznijmy od flagi kraju Brunei tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Brunei - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Brunei? Zacznijmy od

tego: Sułtanat wpływów Brunei osiągnął szczyt między 15 a 17
wiekiem, kiedy jego kontrola rozciągała się nad obszarami
przybrzeżnymi północno-zachodniego Borneo i południowych
Filipin. Brunei później weszła w okres spadku spowodowanego
wewnętrznymi konfliktami o sukcesję królewską, kolonialną
ekspansję europejskich potęg i piractwo. W 1888 Brunei został
brytyjskim protektoratem; niezależność została osiągnięta w
1984 roku. Ta sama rodzina rządziła Brunei przez ponad sześć
stuleci. Brunei korzysta z rozległych złóż ropy naftowej i gazu
ziemnego, będących źródłem jednego z najwyższych PKB na
mieszkańca na świecie. W 2017 r. Brunei świętowało 50.
rocznicę wstąpienia sułtana Hassanala Bolkiaha na tron.

Geografia - Brunei

Gdzie na świecie jest Brunei?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia, wzdłuż
północnego wybrzeża wyspy Borneo, granicząca z Morzem
Południowochińskim i Malezją. Całkowita powierzchnia kraju
Brunei wynosi 5,765 km2, z czego 5,265 km2 to ziemia. To jest



mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
płaska równina przybrzeżna wznosi się do gór na wschodzie;
pagórkowaty nizinny na zachodzie. Najniższym punktem kraju
Brunei jest Morze Południowochińskie 0 m, najwyższy punkt
Bukit Pagon 1,850 m. Klimat jest tropikalne; gorąca, wilgotna,
deszczowa.

Mieszkańcy - Brunei
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Brunei. Liczba to:

443,593 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Malajski 65,7%, chiński 10,3%,
pozostałe 24% (2016 r.). Jakie są języki w kraju Brunei?
Malajski (Bahasa Melayu) ( oficjalny), angielski, chiński
dialekty. A religie: muzułmański (oficjalny) 78,8%,
chrześcijański 8,7%, buddyjski 7,8%, inny (w tym rdzenne
wierzenia) 4,7% (2011 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 30.2
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 77.3 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Brunei? Tutaj: nieznane. Główne obszary
miejskie kraju Brunei to: Bandar SERI Begawan (kapitał) 241
000.

Rząd i gospodarka - Brunei
Stolica kraju Brunei to Bandar Seri Begawan i rządowy typ

monarchii absolutnej lub sułtanatu. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 4 dzielnice (daerah-daerah, liczba pojedyncza
- daerah); Belait, Brunei-Muara, Temburong, Tutong. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Brunei, ważnymi produktami



przemysłowymi są ropa naftowa, rafinacja ropy naftowej,
skroplony gaz ziemny, budownictwo, rolnictwo, transport.
Ważne produkty rolne to Ryż, warzywa, owoce; kurczęta,
bawoły wodne, bydło, kozy, jaja. Najważniejsze towary
eksportowe to paliw mineralnych, chemikalia organiczne, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Japonia 36,5%,
Korea Południowa 16,8%, Tajlandia 10,6%, Indie 9,8%,
Malezja 6,6 %, Chiny 4,6% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i części urządzeń mechanicznych, paliwa
mineralne, pojazdy silnikowe, maszyny elektryczne, a
najważniejsi partnerzy importowi to USA 28,4%, Malezja
24%, Singapur 7,1%, Indonezja 5,7%, Japonia 5,3%, Chiny
4,9%, Australia 4,3% (2016). Jak bogaty jest Brunei i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $76,700 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Brunei
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Bułgaria

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Bułgaria.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Bułgaria. Zacznijmy od flagi kraju Bułgaria
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Bułgaria - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Bułgaria? Zacznijmy od

tego: Bułgarzy, plemię tureckich Turków, połączyli się z
miejscowymi słowiańskimi mieszkańcami pod koniec VII
wieku, tworząc pierwsze państwo bułgarskie. W następnych
stuleciach Bułgaria walczyła z Cesarstwem Bizantyjskim, aby
zapewnić sobie miejsce na Bałkanach, ale pod koniec XIV
wieku kraj został opanowany przez Turków osmańskich.
Północna Bułgaria uzyskała autonomię w 1878 r., A cała
Bułgaria uniezależniła się od Imperium Osmańskiego w 1908 r.
Walcząc po przegranej stronie w obu wojnach światowych,
Bułgaria znalazła się w sowieckiej strefie wpływów i stała się
Ludową Republiką w 1946 r. Komunistyczna dominacja
zakończyła się 1990, kiedy Bułgaria przeprowadziła pierwsze
wielopartyjne wybory od czasu II wojny światowej i rozpoczęła
kontrowersyjny proces zbliżania się do demokracji politycznej i
gospodarki rynkowej, jednocześnie zwalczając inflację,
bezrobocie, korupcję i przestępczość.

Geografia - Bułgaria



Gdzie na świecie jest Bułgaria?
Lokalizacja tego kraju to Europa Południowo-Wschodnia,
granicząca z Morzem Czarnym, między Rumunią a Turcją.
Całkowita powierzchnia kraju Bułgaria wynosi 110,879 km2, z
czego 108,489 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie góry z
nizinami na północy i południowym wschodzie. Najniższym
punktem kraju Bułgaria jest Morze Czarne 0 m, najwyższy
punkt Musala 2925 m. Klimat jest ; zimne, wilgotne zimy;
gorące, suche lata,.

Mieszkańcy - Bułgaria
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Bułgaria. Liczba to:

7,101,510 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? bułgarski 76,9%, turecki 8%,
romski 4,4%, inne 0,7% (w tym rosyjski, ormiański i wołoski),
inne (nieznane) 10% (2011 r.). Jakie są języki w kraju Bułgaria?
Bułgarski (urzędowy) 76,8% , Turecki 8,2%, romski 3,8%,
pozostałe 0,7%, nieokreślony 10,5% (prognoza 2011 r.). A
religie: Wschodnio-prawosławny 59,4%, muzułmański 7,8%,
inny (w tym katolicki, protestancki, ormiański apostolski i



żydowski) 1,7%, brak 3,7%, nieokreślony 27,4% (2011 rok.).
Ile lat mają przeciętni ludzie? 42.7 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
74.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Bułgaria? Tutaj: A
raczej równomierna dystrybucja w większości krajów, z
obszarami miejskimi przyciągającymi większe populacje.
Główne obszary miejskie kraju Bułgaria to: Sofia (stolica)
1.226 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Bułgaria
Stolica kraju Bułgaria to Sofia i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 28
prowincji (oblasti, liczba pojedyncza - oblast); Blagoevgrad,
Burgas, Dobrich, Gabrowo, Haskovo, Kardzhali, Kyustendil,
Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Plewen, Płowdiw,
Razgrad, Ruse, Szumen, Silistra, Sliven, Smolan, Sofia, Sofia-
Grad (Sofia City), Stara Zagora , Targovishte, Warna, Veliko
Tarnovo, Vidin, Vratsa, Yambol. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Bułgaria, ważnymi produktami przemysłowymi są prąd, gaz,
woda; żywność, napoje, tytoń; maszyny i wyposażenie, części
samochodowe, metale nieszlachetne, produkty chemiczne,
koks, ropopochodna rafinacja ropy naftowej, paliwo jądrowe;
centra outsourcingowe. Ważne produkty rolne to Warzyw,
owoców, tytoniu, wina, pszenicy, jęczmienia, słoneczników,
buraków cukrowych; żywy inwentarz. Najważniejsze towary
eksportowe to odzież, obuwie, żelazo i stal, maszyny i
urządzenia, paliwa, rolnictwo, tytoń, komponenty IT, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Niemcy 13,7%,



Włochy 9,3%, Rumunia 8,8%, Turcja 7,9%, Grecja 7%,
Francja 4,5% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyn i urządzeń; metale i rudy metali; chemikalia i tworzywa
sztuczne; paliwa, minerały i surowce, a najważniejsi partnerzy
importowi to Niemcy 13,1%, Rosja 8,9%, Włochy 7,9%,
Rumunia 7%, Turcja 6,2%, Grecja 4,8%, Polska 4,1% (2016).
Jak bogaty jest Bułgaria i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$21,600 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 22% (2015
oszacowanie).

Mapa - Bułgaria
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Burkina Faso

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Burkina Faso.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Burkina Faso. Zacznijmy od flagi kraju
Burkina Faso tutaj:
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http://mapsguides.com/


Burkina Faso - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Burkina Faso? Zacznijmy

od tego: Burkina Faso (dawniej Górna Wolta) uzyskała
niepodległość od Francji w 1960 roku. Powtarzające się
przewroty wojskowe w latach 70. i 80. XX w. Były
poprzedzone wielopartyjnymi wyborami na początku lat
dziewięćdziesiątych. Były prezydent Blaise Compaore (1987-
2014) podał się do dymisji pod koniec października 2014 r. Po
protestach przeciwko jego staraniom o zmianę dwuletniego
limitu prezydencji w Konstytucji. Do połowy listopada przyjęto
ramy tymczasowego rządu zgodnie z warunkami Krajowej
Karty Przejściowej. Tymczasowa administracja, kierowana
przez prezydenta Michela Kafanda i premiera Yacouba Isaaca
ZIDA, rozpoczęła organizowanie wyborów prezydenckich i
parlamentarnych zaplanowanych na październik 2015 r., Ale
zostały one odroczone podczas tygodniowego nieudanego
zamachu stanu we wrześniu. Przesunięte wybory odbyły się w
dniu 29 listopada, a Roch Marc Christian Kabore został
wybrany na prezydenta w pierwszej rundzie. Wzrost liczby
ludności i ograniczone zasoby naturalne Burkina Faso
powodują słabe perspektywy gospodarcze dla większości jej
obywateli.

Geografia - Burkina Faso



Gdzie na świecie jest Burkina Faso?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, na północ od
Ghany. Całkowita powierzchnia kraju Burkina Faso wynosi
274,200 km2, z czego 273,800 km2 to ziemia. To dość duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
większości płaskie, na rozcięte, falujące równiny; wzgórza na
zachodzie i południowym wschodzie. Najniższym punktem
kraju Burkina Faso jest rzeka Mouhoun (Czarna Wolta) 200 m,
najwyższy punkt Tena Kourou 749 m. Klimat jest tropikalny;
ciepłe, suche zimy; gorące, wilgotne lata, w.

Mieszkańcy - Burkina Faso
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Burkina Faso. Liczba to:

20,107,509. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?
Mossi 52%, Fulani 8,4%, Gurma 7%, Bobo 4.9%, Gurunsi
4.6%, Senufo 4.5%, Bissa 3.7%, Lobi 2.4%, Dagara 2.4%,
Tuareg / Bella 1,9%, Dioula 0,8%, nieokreślona / brak
odpowiedzi 0,3%, pozostałe 7,2% (prognoza 2010). Jakie są
języki w kraju Burkina Faso? Francuski (oficjalny), rodzimy
język afrykański należący do rodziny Sudańskiej używany przez
90% ludności. A religie: muzułmanów 61,5%, katolicki 23,3%,
tradycyjny / animistyczny 7,8%, protestant 6,5%, inny / brak



odpowiedzi 0,2%, brak 0,7% (2010 est.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 17.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 55.9 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Burkina Faso? Tutaj: ludność
koncentruje się w centralnej i południowej części kraju; na
wschodzie, północy i południowym zachodzie są mniej
zaludnione. Główne obszary miejskie kraju Burkina Faso to:
Wagadugu (stolica) 2.741 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Burkina Faso
Stolica kraju Burkina Faso to Ouagadougou i rządowy typ

prezydenckich republik. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 13 regionów; Boucle du Mouhoun,
Cascades, Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Ouest,
Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau-Central, Sahel,
Sud-Ouest. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Burkina Faso,
ważnymi produktami przemysłowymi są bawełniana, napoje,
przetwórstwo rolne, mydło, papierosy, tekstylia, złoto. Ważne
produkty rolne to Bawełny, orzeszków ziemnych, orzechów
shea, sezamu, sorgo, prosa, kukurydzy, ryżu; żywica.
Najważniejsze towary eksportowe to złoto, bawełna, zwierzęta
gospodarskie, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Szwajcaria 65,7%, Indie 6,3%, Republika Południowej Afryki
5,2%, Singapur 4,6% (2016). Najważniejsze towary
importowe to dobra kapitałowe, artykuły spożywcze, ropa
naftowa, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 12,2%,
Wybrzeże Kości Słoniowej 8,2%, Japonia 7,8%, Francja
7,1%, Holandia 4,5%, Hiszpania 4,2%, Indie 4,1%, Rosja 4%



(2016). Jak bogaty jest Burkina Faso i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $1,900 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 40.1%
(2009 oszacowanie).

Mapa - Burkina Faso
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tutaj:
 

Mjanma - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Mjanma? Zacznijmy od

tego: Różne etniczne birmańskie i etniczne mniejszościowe
państwa-miasta lub królestwa zajmowały obecne granice w
XIX wieku. W ciągu 62 lat (1824-1886) Wielka Brytania
podbiła Birmę i włączyła kraj do Indyjskiego Imperium. Birma
była administrowana jako prowincja Indii do 1937 r., Kiedy
stała się odrębną, samorządną kolonią; w 1948 r. Birma
uzyskała niepodległość od Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
Gen. NE WIN zdominował rząd od 1962 do 1988 roku,
najpierw jako władca wojskowy, potem jako samozwańczy
prezydent, a później jako polityczny król. W odpowiedzi na
powszechne niepokoje społeczne NE WIN zrezygnowało w
1988 r., Ale w ciągu kilku miesięcy wojsko zdusiło protesty
prowadzone przez studentów i przejęło władzę. Wielopartyjne
wybory parlamentarne w 1990 roku spowodowały, że główna
partia opozycyjna - Narodowa Liga na rzecz Demokracji
(NLD) zwyciężyła. Zamiast przekazać władzę, junta umieściła
przywódcę NLD (i laureata Pokojowej Nagrody Nobla 1991)
AUNG SAN SUU KYI w ramach aresztu domowego w latach
1989-1995, 2000-2002 oraz od maja 2003 r. Do listopada
2010 r. Pod koniec września 2007 r. junta brutalnie tłumiła
protesty przeciwko wzrostowi cen paliw prowadzonych przez
aktywistów prodemokratycznych i mnichów buddyjskich,



zabijając nieznaną liczbę osób i aresztując tysiące za udział w
demonstracjach. Na początku maja 2008 r. Birma została
uderzona przez Cyklon Nargis, który pozostawił ponad 138
000 zabitych i dziesiątki tysięcy rannych i bezdomnych. Mimo
tej tragedii junta rozpoczęła majowe referendum konstytucyjne,
pierwsze głosowanie w Birmie od 1990 r. Wybory
parlamentarne w listopadzie 2010 r., W których NLD
zbojkotowała się i zostały uznane za błędne przez wiele osób w
społeczności międzynarodowej, widział, że rządząca Unia
Solidarności i Rozwoju zebrała ponad 75%
zakwestionowanych miejsc. Ustawodawca krajowy zwołał w
styczniu 2011 r. I wybrał byłego premiera Theina SEINA na
prezydenta. Mimo, że zdecydowana większość nominowanych
na szczeblu krajowym nazwanych przez Thein SEIN było
byłymi lub obecnymi oficerami wojskowymi, rząd zainicjował
szereg reform politycznych i gospodarczych prowadzących do
znacznego otwarcia długo izolowanego kraju. Reformy te
obejmowały uwolnienie setek więźniów politycznych,
podpisanie ogólnokrajowego zawieszenia broni z udziałem kilku
etnicznych ugrupowań zbrojnych kraju, kontynuowanie reform
prawnych i stopniowe ograniczanie ograniczeń wolności prasy,
stowarzyszeń i społeczeństwa obywatelskiego. Przynajmniej
częściowo z powodu tych reform, AUNG SAN SUU KYI
został wybrany do krajowego parlamentu w kwietniu 2012 r. I
stał się przewodniczącym Komitetu ds. Państwa prawnego i
spokoju. Birma pełniła funkcję przewodniczącego
Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej
(Asean) na rok 2014. W słabych, ale w dużej mierze



wiarygodnych krajowych wyborach parlamentarnych w
listopadzie 2015 r., W których wzięło udział ponad 90 partii
politycznych, NLD ponownie odniosło zwycięstwo.
Korzystając z przytłaczającej większości w obu izbach
parlamentu, NLD wybrała na przewodniczącego HTIN KYAW,
powiernika AUNG SAN SUU KYI i wieloletniego poplecznika
NLD. Pierwszy wiarygodny rząd Birmy po ponad
pięćdziesięciu latach dyktatury wojskowej został zaprzysiężony
30 marca 2016 r. W nieudanych, ale w dużej mierze
wiarygodnych krajowych wyborach parlamentarnych w
listopadzie 2015 r., W których wzięło udział ponad 90 partii
politycznych, NLD ponownie wygrało zwycięstwo. Korzystając
z przytłaczającej większości w obu izbach parlamentu, NLD
wybrała na przewodniczącego HTIN KYAW, powiernika
AUNG SAN SUU KYI i wieloletniego poplecznika NLD.
Pierwszy wiarygodny rząd Birmy po ponad pięćdziesięciu
latach dyktatury wojskowej został zaprzysiężony 30 marca
2016 r. W nieudanych, ale w dużej mierze wiarygodnych
krajowych wyborach parlamentarnych w listopadzie 2015 r., W
których wzięło udział ponad 90 partii politycznych, NLD
ponownie wygrało zwycięstwo. Korzystając z przytłaczającej
większości w obu izbach parlamentu, NLD wybrała na
prezydenta HTIN KYAW, powiernika AUNG SAN SUU KYI
i wieloletniego poplecznika NLD. Pierwszy wiarygodny rząd
Birmy po ponad pięćdziesięciu latach dyktatury wojskowej
został zaprzysiężony 30 marca 2016 r.

Geografia - Mjanma



Gdzie na świecie jest Mjanma?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia,
granicząca z Morzem Andamańskim i Zatoką Bengalską,
pomiędzy Bangladeszem i Tajlandią. Całkowita powierzchnia
kraju Mjanma wynosi 676,578 km2, z czego 653,508 km2 to
ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: niziny centralne otoczone stromymi, nierównymi
wyżynami. Najniższym punktem kraju Mjanma jest Morze
Andamańskie / zatoka Bengalu 0 m, najwyższy punkt Gamlang
Razi 5 870 m. Klimat jest tropikalny monsun; pochmurne,
deszczowe, gorące, wilgotne lata (południowy monsun,
czerwiec-wrzesień); mniej pochmurno, niewielkie opady,
łagodne temperatury, niższa wilgotność w okresie zimowym
(monsun północny, grudzień do kwietnia).

Mieszkańcy - Mjanma
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Mjanma. Liczba to:

55,123,814. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?
Burman (Bamar) 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%,
chiński 3%, Indian 2%, Mon 2%, inne 5%. Jakie są języki w
kraju Mjanma? birmańskie (oficjalne). A religie: Buddyjski
87,9%, chrześcijanie 6,2%, muzułmanin 4,3%, analityk 0,8%,
hinduski 0,5%, inny 0,2%, żaden 0,1%. Ile lat mają przeciętni



ludzie? 28.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 68.2 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Mjanma? Tutaj: Populacja
skoncentrowana wzdłuż obszarów przybrzeżnych i ogólnie w
pobliżu brzegów rzeki Irawadi; skrajna północ jest stosunkowo
słabo zaludniona. Główne obszary miejskie kraju Mjanma to:
Rangun (Rangun) (stolica) 4,802 mln; Mandalay 1.167
milionów; Nay Pyi Taw 1.03 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Mjanma
Stolica kraju Mjanma to Rangun (Rangun); uwaga - Nay

Pyi Taw jest stolicą administracyjną i rządowy typ republika
parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
regionów E 7 (taing-myar, liczba pojedyncza), 7 państw (pyi
ne-myar, liczba pojedyncza - pyi ne), 1 terytorium związków.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Mjanma, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwórstwo rolne drewna twardego ;
drewno i produkty z drewna; miedź, cyna, wolfram, żelazo;
cement, materiały budowlane; farmaceutyki; nawóz; ropa
naftowa i gaz ziemny; odzież; jadeit i klejnoty. Ważne produkty
rolne to ryżu, roślin strączkowych, fasoli, sezamu, orzeszków
ziemnych; trzcina cukrowa; ryby i produkty rybne;.
Najważniejsze towary eksportowe to gazu ziemnego;
drewniane produkty; pulsy i fasola; ryba; Ryż; odzież; minerały,
w tym jadeit i kamienie szlachetne, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Chiny 40,6%, Tajlandia 19,1%,
Indie 8,8%, Singapur 7,6%, Japonia 5,7% (2016).
Najważniejsze towary importowe to tkanina; produkty naftowe;



nawóz; tworzywa sztuczne; maszyneria; wyposażenie do
transportu; cement, materiały budowlane; produkty
żywieniowe? olej jadalny, a najważniejsi partnerzy importowi to
Chiny 33,9%, Singapur 14,3%, Tajlandia 12,5%, Japonia
7,9%, Indie 6,9%, Malezja 4,3% (2016). Jak bogaty jest
Mjanma i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $6,300 (2017
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 25.6% (2016 oszacowanie).

Mapa - Mjanma
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szczegółowa mapa Burundi. Zacznijmy od flagi kraju Burundi
tutaj:
 

Burundi - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Burundi? Zacznijmy od

tego: Burundi to mały kraj w Afryce Wschodniej graniczący z
Tanzanią, Ruandą i jeziorem Tanganika. Burundi uzyskał
niepodległość od Belgii w 1962 roku. Znaczna część jego
historii była burzliwa, a pierwszy demokratycznie wybrany
prezydent Burundi został zamordowany w październiku 1993
roku po zaledwie 100 dniach sprawowania urzędu.
Międzynarodowa umowa Aruszy zakończyła wojnę domową w
latach 1993-2005, otwierając drogę do nowej konstytucji i
wyborów w 2005 roku. Pierre Nkurunziza został wybrany na
prezydenta w 2005 i 2010 roku i ponownie w
kontrowersyjnych wyborach w 2015 roku. Burundi nadal stoi
w obliczu wielu wyzwań politycznych i gospodarczych.

Geografia - Burundi

Gdzie na świecie jest Burundi?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Środkowa, na wschód od



Demokratycznej Republiki Konga, na zachód od Tanzanii.
Całkowita powierzchnia kraju Burundi wynosi 27,830 km2, z
czego 25,680 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: pagórkowate i górzyste,
spadające na płaskowyż na wschodzie, niektóre równiny.
Najniższym punktem kraju Burundi jest jezioro Tanganyika 772
m, najwyższy punkt hehe 2,670 m. Klimat jest równikowy;
wysokie plateau ze znaczną zmiennością wysokości (772 m do
2670 m nad poziomem morza); średnia roczna temperatura
zmienia się w zależności od wysokości od 23 do 17 stopni
Celsjusza, ale generalnie jest umiarkowana, ponieważ średnia
wysokość wynosi około 1700 m; średnie roczne opady
wynoszą około 150 cm; dwie mokre sezony (od lutego do maja
i od września do listopada) i dwie suche pory roku (od czerwca
do sierpnia i od grudnia do stycznia).

Mieszkańcy - Burundi
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Burundi. Liczba to:

11,466,756. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu
mieszka? Hutu (Bantu) 85%, Tutsi (Hamitic) 14%, Twa
(pigmej) 1%, Europejczyków 3,000, Azji Południowej 2,000.
Jakie są języki w kraju Burundi? Kirundi 29,7% (oficjalne),
Kirundi i inny język 9,1%, francuski (oficjalny) i francuski i inny
język 0,3%, język suahili i suahili i inny język 0,2% (wzdłuż
jeziora Tanganika i w rejonie Bużumbury), angielski (oficjalny) i
angielski oraz inny język 0,06%, w więcej niż 2 językach 3,7%,
nieokreślone 56,9%. A religie: rzymsko-katolickie 62,1%,
protestanckie 23,9% (w tym adwentystów 2,3% i innych



protestantów 21,6%), muzułmanów 2,5%, inne 3,6%,
nieokreślone 7,9% (2008 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 17
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 60.9 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Burundi? Tutaj: Jednego z najgęściej
zaludnionych krajów Afryki; stężenia zwykle znajdują się na
północy i wzdłuż północnego brzegu jeziora Tanganika na
zachodzie; większość ludzi mieszka na farmach w pobliżu
obszarów żyznej gleby wulkanicznej. Główne obszary miejskie
kraju Burundi to: Bujumbura (stolica) 751 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Burundi
Stolica kraju Burundi to Bujumbura i rządowy typ republika

prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 18
prowincji; Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural,
Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo,
Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rumonge,
Rutana, Ruyigi. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Burundi, ważnymi
produktami przemysłowymi są lekkie towary konsumpcyjne
(cukier, buty, mydło, piwo); cement, montaż importowanych
komponentów; roboty budowlane publiczne; przetwórstwo
spożywcze (owoce). Ważne produkty rolne to kawa, bawełna,
herbata, kukurydza, fasola, sorgo, słodkie ziemniaki, banany,
maniok (maniok, tapioka); wołowina, mleko, skrywa.
Najważniejsze towary eksportowe to kawa, herbata, cukier,
bawełna, skóry, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Demokratyczna Republika Konga 30,6%, Zjednoczone
Emiraty Arabskie 15,7%, Kenia 14,5%, Rwanda 7,2% (2016).



Najważniejsze towary importowe to dobra inwestycyjne,
produkty naftowe, artykuły spożywcze, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 13,3%, Indie 13%, Tanzania 8,6%, Arabia
Saudyjska 7,9%, Kenia 7,5%, Zjednoczone Emiraty Arabskie
5,2%, Uganda 5% (2016). Jak bogaty jest Burundi i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $800 (2017 oszacowanie). To jest bardzo
niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 64.6%
(2014 oszacowanie).

Mapa - Burundi
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Kambodża - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kambodża? Zacznijmy od

tego: Większość mieszkańców Kambodży uważa się za
Khmerów, potomków imperium Angkor, które rozciągają się
na większą część Azji Południowo-Wschodniej i osiągnęły swój
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zenit między X a XIII wiekiem. Ataki tajlandzkich i Cham (z
dzisiejszego Wietnamu) osłabiły imperium, powodując długi
okres spadku. Król umieścił kraj pod francuską ochroną w
1863 roku, a stał się częścią francuskiej Indochiny w 1887
roku. Po japońskiej okupacji podczas II wojny światowej,
Kambodża uzyskała pełną niepodległość od Francji w 1953
roku. W kwietniu 1975 roku, po siedmioletniej walce,
komunista Siły Czerwonych Khmerów zdobyły Phnom Penh i
ewakuowały wszystkie miasta. Co najmniej 1,5 miliona
Kambodżan zginęło z powodu egzekucji, zmusiło do życia lub
głodu podczas reżimu Czerwonych Khmerów pod POL POT.
W grudniu 1978 r. Wietnamska inwazja wypędziła Khmer
Rouge na wieś, rozpoczęła 10-letnią okupację wietnamską i
przeprowadziła prawie 13 lat wojny domowej. Porozumienia
pokojowe Paryża z 1991 r. Nakazały demokratyczne wybory i
zawieszenie broni, które nie zostały w pełni uszanowane przez
Czerwoną Khmerów. Sponsorowane przez ONZ wybory w
1993 r. Pomogły przywrócić nieco pozorów normalności w
rządzie koalicyjnym. Walki bojowe w 1997 r. Zakończyły
pierwszy rząd koalicyjny, ale druga tura wyborów krajowych w
1998 r. Doprowadziła do utworzenia kolejnego rządu
koalicyjnego i odnowionej stabilności politycznej. Pozostałe
elementy Czerwonych Khmerów poddały się na początku 1999
roku. Niektórzy z żyjących przywódców Czerwonych
Khmerów zostali osądzeni lub oczekują na proces za zbrodnie
przeciwko ludzkości przez hybrydowy trybunał ONZ
Kambodży wspierany przez międzynarodową pomoc. Wybory
w lipcu 2003 r. Były względnie pokojowe, ale trwało rok



negocjacji pomiędzy rywalizującymi partiami politycznymi,
zanim powstał rząd koalicyjny. W październiku 2004 r. Król
Norodom Sihanouk zrzekł się tronu, a jego syn, książę
Norodom Sihamoni, został wybrany, aby odnieść sukces.
Ostatnie wybory lokalne (Rady Gminy) odbyły się w
Kambodży w 2012 r., Przy czym niewielka część przemocy
przed wyborami poprzedziła wcześniejsze wybory. Wybory
krajowe w lipcu 2013 r. Były kwestionowane, a opozycja -
Kambodżańska Narodowa Partia Ratunkowa (CNRP) -
bojkotowała Zgromadzenie Narodowe. Polityczny impas
zakończył się prawie rok później, a CNRP zgodziła się na
wstąpienie do parlamentu w zamian za zobowiązanie partii
rządzącej do reform wyborczych i ustawodawczych. CNRP
osiągnął dalsze zyski w wyborach lokalnych w czerwcu 2017 r.,
przyśpieszając wysiłki premiera Hun SEN na rzecz
marginalizacji CNRP przed wyborami krajowymi w 2018 r.
Hun Sen aresztował przewodniczącego CNRP Kem Sokha we
wrześniu 2017 r., a następnie rozwiązał CNRP w listopadzie
2017 r. i zakazał jej przywódcom uczestniczenia w polityce
przez co najmniej pięć lat. Miejsca CNRP w Zgromadzeniu
Narodowym zostały redystrybuowane do mniejszych, bardziej
elastycznych partii opozycyjnych.

Geografia - Kambodża



Gdzie na świecie jest Kambodża?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia,
granicząca z Zatoką Tajlandzką, między Tajlandią, Wietnamem i
Laosem. Całkowita powierzchnia kraju Kambodża wynosi
181,035 km2, z czego 176,515 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
większości niskie, płaskie równiny; góry w południowo-
zachodniej i północnej części Zatoki Tajlandii. Najniższym
punktem kraju Kambodża jest 0 m, najwyższy punkt Phnum
Aoral 1 810 m. Klimat jest Tropikalne; deszczowy, pora
monsunowa (od maja do listopada); pora sucha (od grudnia do
kwietnia); niewielkie wahania temperatury sezonowej, w.

Mieszkańcy - Kambodża
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kambodża. Liczba to:

16,204,486. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu
mieszka? Khmer 97,6%, Cham 1,2%, chiński 0,1%,
wietnamski 0,1%, inne 0,9% (2013 rok.). Jakie są języki w
kraju Kambodża? Khmer (oficjalny) 96,3%, inne 3,7% (2008
est.). A religie: Buddyjski (oficjalny) 96,9%, muzułmanin 1,9%,
Christian 0,4%, inne 0,8% (2008 r.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 25.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest



średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 64.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Kambodża? Tutaj: Populacja
skoncentrowana na południowym wschodzie, szczególnie w
stolicy Phnom Penh i wokół niej; Dalsza dystrybucja jest ściśle
powiązana z Tonle Sap i Mekong Rivers. Główne obszary
miejskie kraju Kambodża to: Phnom PENH (kapitał) 1,731
milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Kambodża
Stolica kraju Kambodża to Phnom Penh i rządowy typ

parlamentarnej monarchii konstytucyjnej. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 24 prowincji (khett, liczba
pojedyncza i mnoga) i 1 gmina (krong, liczba pojedyncza i
mnoga). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Kambodża, ważnymi
produktami przemysłowymi są turystyka jedwabnicza , odzież,
budownictwo , mielenie ryżu, rybołówstwo, drewno i wyroby z
drewna, guma, cement, wydobycie klejnotów, tekstylia. Ważne
produkty rolne to Ryż, guma, kukurydza, warzywa, orzechy
nerkowca, maniok (maniok, tapioka),. Najważniejsze towary
eksportowe to odzież, drewno, guma, ryż, ryby, tytoń, footwea,
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA 21,3%,
Wielka Brytania 9,4%, Niemcy 9% , Japonia 8,2%, Kanada
6,5%, Chiny 6%, Tajlandia 4,2%, Hiszpania 4% (2016).
Najważniejsze towary importowe to produkty naftowe,
papierosy, złoto, materiały budowlane, maszyny, pojazdy
mechaniczne, produkty farmaceutyczne, a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 35,3%, Tajlandia 14,8%,
Wietnam 11 %, Singapur 4.4%, Japonia 4.1%, Hongkong 4%
(2016). Jak bogaty jest Kambodża i jak bogaci są ludzie w tym



kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $4,000 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 17.7%
(2012 oszacowanie).

Mapa - Kambodża
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Kamerun tutaj:
 

Kamerun - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kamerun? Zacznijmy od

tego: Francuski Kamerun stał się niezależny w 1960 roku jako
Republika Kamerunu. W następnym roku południowa część
sąsiedniego brytyjskiego Kamerunu przegłosowała połączenie z
nowym krajem, tworząc Republikę Federalną Kamerunu. W
1972 r. Nowa konstytucja zastąpiła federację jednolitym
państwem, Zjednoczoną Republiką Kamerunu. Kraj ten cieszy
się zasadniczo stabilnością, która umożliwiła rozwój rolnictwa,
dróg i kolei, a także przemysłu naftowego. Pomimo powolnego
ruchu w kierunku reform demokratycznych władza polityczna
pozostaje w ścisłym związku z prezydentem Paulem BIYĄ.

Geografia - Kamerun

Gdzie na świecie jest Kamerun?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Środkowa, granicząca z
Zatoką Biafry, między Gwineą Równikową i Nigerią. Całkowita
powierzchnia kraju Kamerun wynosi 475,440 km2, z czego



472,710 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: różnorodności, z nadmorską
równiną na południowym zachodzie, rozciętym płaskowyżem w
centrum, górami na zachodzie, równinami na północy.
Najniższym punktem kraju Kamerun jest Ocean Atlantycki 0
m, najwyższy punkt Fako na Mont Cameroun 4,045 m. Klimat
jest zmienia się w zależności od terenu, od tropikalnego wzdłuż
wybrzeża do półpustynnego i gorącego w północnej.

Mieszkańcy - Kamerun
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kamerun. Liczba to:

24,994,885. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?
Kamerun Górale 31%, Równikowa 19%, Kirdi 11%, Fulani
10%, Północno-zachodnia Bantu 8%, Wschodnia Nigrycja 7%
, inne afrykańskie 13%, spoza Afryki mniej niż 1%. Jakie są
języki w kraju Kamerun? 24 główne grupy języków
afrykańskich, angielski (urzędowy), francuski (urzędowy). A
religie: Rzymskokatolicki 38,4%, protestancki 26,3%, inny
chrześcijanin 4,5%, muzułmanin 20,9%, animista 5,6%, inny
1%, nie wierzący 3,2% (2005 rok.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 18.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 59 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Kamerun? Tutaj: Populacja skoncentrowana
na zachodzie i północ, z wnętrza kraju słabo zaludnionych.
Główne obszary miejskie kraju Kamerun to: Yaounde (kapitał)
3.066 milionów; Douala 2,943 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Kamerun



Stolica kraju Kamerun to Yaounde i rządowy typ republika
prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
regionów E 10 (regiony, w liczbie pojedynczej - region);
Adamaoua, Centre, East (Est), Far North (Extreme-Nord),
Littoral, North (Nord), North-West (Nord-Ouest), West
(Ouest), South (Sud), South-West (Sud-Ouest) ). Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Kamerun, ważnymi produktami przemysłowymi
są produkcja ropy naftowej i rafinacji, produkcji aluminium,
przetwórstwo żywności, lekkie towary konsumpcyjne, tekstylia,
drewno budowlane, statek naprawy i. Ważne produkty rolne to
Kawy, kakao, bawełny, gumy, bananów, nasion oleistych,
ziaren, manioku (manioku, tapioki); żywy inwentarz; timbe.
Najważniejsze towary eksportowe to ropy naftowej i
produktów ropopochodnych, graty, ziarno kakaowe,
aluminium, kawa, bawełna, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Holandia 21%, Indie 11,3%, Włochy 11%,
Chiny 8%, Hiszpania 6,7%, Francja 5,9% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny, urządzenia
elektryczne, sprzęt transportowy, paliwo, żywność, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 17,8%, Nigeria
12%, Francja 11%, Tajlandia 4,6%, Togo 4,5 % (2016). Jak
bogaty jest Kamerun i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$3,400 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 30% (2001



oszacowanie).
Mapa - Kamerun

 

Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Kanada

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Kanada.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Kanada. Zacznijmy od flagi kraju Kanada
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kanada - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kanada? Zacznijmy od

tego: Kraina ogromnych odległości i bogatych zasobów
naturalnych, Kanada stała się samorządnym królestwem w
1867 roku, zachowując związki z koroną brytyjską. Kanada
repatriowała swoją konstytucję z Wielkiej Brytanii w 1982
roku, zrywając ostateczny związek kolonialny. Ekonomicznie i
technologicznie naród rozwijał się równolegle z USA, sąsiadami
na południu, przez najdłuższą międzynarodową granicę świata.
Kanada stoi przed wyzwaniami politycznymi związanymi z
zaspokajaniem publicznych żądań poprawy jakości opieki
zdrowotnej, edukacji, usług socjalnych i konkurencyjności
gospodarczej, a także reagowania na szczególne obawy
dotyczące głównie frankofońskiego Quebecu. Kanada ma
również na celu rozwój różnorodnych zasobów energii przy
jednoczesnym zachowaniu jej zaangażowania w ochronę
środowiska.

Geografia - Kanada

Gdzie na świecie jest Kanada?



Lokalizacja tego kraju to Północna Ameryka Północna,
granicząca z Północnym Oceanem Atlantyckim na wschodzie,
Północny Ocean Spokojny na zachodzie i Ocean Arktyczny na
północy, na północ od Stanów Zjednoczonych. Całkowita
powierzchnia kraju Kanada wynosi 9,984,670 km2, z czego
9,093,507 km2 to ziemia. To jeden z największych krajów na
świecie. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
głównie równiny z górami na zachodzie, niziny na południowym
wschodzie. Najniższym punktem kraju Kanada jest Ocean
Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Góra Logan 5959 m. Klimat
jest Różni się od umiarkowanego w na południe do
subarktycznego i arktycznego na północy.

Mieszkańcy - Kanada
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kanada. Liczba to:

35,623,680 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Kanadyjski 32,2%, angielski 19,8%,
francuski 15,5%, szkocki 14,4%, irlandzki 13,8%, niemiecki
9,8%, włoski 4,5%, chiński 4,5 %, Indian
północnoamerykański 4,2%, pozostałe 50,9%. Jakie są języki
w kraju Kanada? angielski (oficjalny) 58,7%, francuski
(oficjalny) 22%, pendżabski 1,4%, włoski 1,3%, hiszpański
1,3%, niemiecki 1,3%, kantoński 1,2%, tagalog 1,2%, arabski
1,1%, pozostałe 10,5% (2011 est.). A religie: Katolicka 39%
(w tym katolicy 38,8%, inni katolicy .2%), protestanci 20,3%
(w tym Zjednoczony Kościół 6,1%, Anglican 5%, Baptist
1,9%, Luteranin 1,5%, Zielonoświątkowy 1,5%, Presbyterian
1,4%, inni protestanci 2,9 %), Prawosławni 1,6%, inni



chrześcijanie 6,3%, muzułmanie 3,2%, hinduiści 1,5%,
sikhijczycy 1,4%, buddyjscy 1,1%, żydowscy 1%, inni 0,6%,
żaden 23,9% (2011 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 42.2
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 81.9 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Kanada? Tutaj: zdecydowana większość
Kanadyjczyków znajduje się w nieciągłym paśmie w odległości
około 300 km od południowej granicy ze Stanami
Zjednoczonymi; najbardziej zaludnioną prowincją jest Ontario,
a następnie Quebec i Kolumbia Brytyjska. Główne obszary
miejskie kraju Kanada to: Toronto 5.993 miliony; Montreal
3,981 mln; Vancouver 2.485 milionów; Calgary 1,337 miliona;
Ottawa (stolica) 1.326 milionów; Edmonton 1.272 miliona
(2015).

Rząd i gospodarka - Kanada
Stolica kraju Kanada to Ottawa i rządowy typ federalnej

demokracji parlamentarnej (parlament Kanady) w ramach
monarchii konstytucyjnej; Rzeczypospolitej. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 10 prowincje i 3 terytoria; Alberta,
Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa
Fundlandia i Labrador, Terytoria Północno-Zachodnie, Nowa
Szkocja, Nunavut, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Quebec,
Saskatchewan, Jukon. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Kanada,
ważnymi produktami przemysłowymi są sprzęt transportowy,
chemikalia, przetworzone i nieprzetworzone minerały, produkty
spożywcze, produkty z drewna i papieru, produkty rybne, ropa
naftowa, gaz ziemny. Ważne produkty rolne to Pszenicy,



jęczmienia, nasion roślin oleistych, tytoniu, owoców, warzyw;
nabiał; ryba; Produkty leśne. Najważniejsze towary
eksportowe to pojazdów silnikowych i części, maszyny
przemysłowe, statki powietrzne, urządzenia telekomunikacyjne;
chemikalia, tworzywa sztuczne, nawozy; ścieru drzewnego,
drewna, ropy naftowej, gazu ziemnego, energii elektrycznej,
aluminium, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA
76,4%, Chin 4,1% (2016). Najważniejsze towary importowe
to maszyn i urządzeń, pojazdów mechanicznych i części, ropy
naftowej, chemikaliów, energii elektrycznej, trwałych dóbr
konsumpcyjnych, a najważniejsi partnerzy importowi to USA
52,2%, Chiny 12,1% , Meksyk 6.2% (2016). Jak bogaty jest
Kanada i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $48,100 (2017
oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 9.4%.

Mapa - Kanada
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach
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Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Republika Zielonego
Przylądka. Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Republika Zielonego Przylądka. Zacznijmy
od flagi kraju Republika Zielonego Przylądka tutaj:
 

Republika Zielonego Przylądka - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Republika Zielonego

Przylądka? Zacznijmy od tego: Niezamieszkałe wyspy zostały
odkryte i skolonizowane przez Portugalczyków w XV wieku;
Cabo Verde stało się później centrum handlowym dla
afrykańskich niewolników, a następnie ważnym przystankiem
do zapładniania i uzupełniania zapasów dla wielorybnictwa i

http://mapsguides.com/


transatlantyckiej żeglugi. Połączenie europejskich i różnych
afrykańskich tradycji kulturowych znajduje odzwierciedlenie w
języku Crioulo, muzyce i tekstylnych teksturach Cabo Verde.
Po uzyskaniu niepodległości w 1975 r. I wstępnym
zainteresowaniu zjednoczeniem z Gwineą Bissau, ustanowiono
jednolity system i utrzymano go do czasu wyborów
wielopartyjnych w 1990 r. Cabo Verde nadal utrzymuje jedno z
najbardziej stabilnych demokratycznych rządów w Afryce.
Powtarzające się susze w drugiej połowie XX wieku
spowodowały znaczne trudności i spowodowały ciężką
emigrację. W rezultacie Cabo Verde " s ludności jest większa
niż w kraju. Większość Cabo Verdeans ma zarówno
afrykańskie, jak i portugalskie antecedencje. Ludność Cabo
Verde wywodzi się od pierwszych stałych mieszkańców pod
koniec XV wieku - przewaga zachodnioafrykańskich
niewolników, niewielka część portugalskich kolonistów, a
jeszcze mniej Włochów, Hiszpanów i portugalskich Żydów.
Spośród dziewięciu zamieszkałych wysp rozkład ludności jest
zmienny. Wyspy na wschodzie są bardzo suche i są słabo
zasiedlone, aby eksploatować rozległe złoża soli. Im bardziej
południowe wyspy otrzymują więcej opadów i wspierają
większe populacje, ale rolnictwo i wypas zwierząt hodowlanych
uszkodziły ich żyzność gleby i roślinność. Przez stulecia
całkowita wielkość populacji kraju ulegała znacznym
wahaniom,

Geografia - Republika Zielonego Przylądka



Gdzie na świecie jest Republika
Zielonego Przylądka? Lokalizacja tego kraju to Afryka
Zachodnia, grupa wysp na Północnym Oceanie Atlantyckim, na
zachód od Senegalu. Całkowita powierzchnia kraju Republika
Zielonego Przylądka wynosi 4,033 km2, z czego 4,033 km2 to
ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: strome, nierówne, skaliste, wulkaniczne.
Najniższym punktem kraju Republika Zielonego Przylądka jest
Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Mt. Fogo 2 829 m
(wulkan na wyspie Fogo). Klimat jest temperatura
umiarkowana; ciepłe, suche lato; opady skąpe i nieregularne.

Mieszkańcy - Republika Zielonego Przylądka
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Republika Zielonego

Przylądka. Liczba to: 560,899 (7/2017 oszacowanie). Tak
więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka? Kreol (mulat)
71%, afrykański 28%, europejski 1%. Jakie są języki w kraju
Republika Zielonego Przylądka? portugalski (oficjalny), Crioulo
(mieszanka portugalska i zachodnia Afrykańskie słowa). A
religie: Rzymskokatolicki 77,3%, protestancki 4,6% (w tym
Kościół nazarejczyka 1,7%, adwentysta 1,5%, zgromadzenie
Boga 0,9%, powszechne królestwo Boga 0,4%, a Bóg i miłość



0,1%), inni chrześcijanie 3,4% (w tym chrześcijański
racjonalizm 1,9%, Świadek Jehowy 1% i Nowe Apostolskie
0,5%), muzułmanin 1,8%, inne 1,3%, żadne 10,8%,
nieokreślone 0,7% (w 2010 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
25.4 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 72.4 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Republika Zielonego Przylądka? Tutaj:
wśród dziewięciu zamieszkałych wysp rozkład ludności jest
zmienny; wyspy na wschodzie są bardzo suche i są słabo
zasiedlone, aby eksploatować rozległe złoża soli; bardziej
południowe wyspy otrzymują więcej opadów i wspierają
większą populację, ale wypas rolnictwa i zwierząt
gospodarskich zniszczył żyzność gleby i roślinność; około
połowa populacji mieszka na wyspie Sao Tiago, która jest
położeniem stolicy Praia; Mindelo, na północnej wyspie Sao
Vicente, ma również dużą populację miejską. Główne obszary
miejskie kraju Republika Zielonego Przylądka to: Praia (stolica)
145 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Republika Zielonego Przylądka
Stolica kraju Republika Zielonego Przylądka to Praia i

rządowy typ parlamentarnej republiki. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 22 gminy (concelhos, singular -
concelho); Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Porto
Novo, Praia, Ribeira Brava, Ribeira Grande, Ribeira Grande de
Santiago, Sal, Santa Catarina, Santa Catarina do Fogo, Santa
Cruz, Sao Domingos, Sao Filipe, Sao Lourenco dos Orgaos ,
Sao Miguel, Sao Salvador do Mundo, Sao Vicente, Tarrafal,



Tarrafal de Sao Nicolau. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Republika Zielonego Przylądka, ważnymi produktami
przemysłowymi są żywności i napojów, przetwórstwo ryb, buty
i odzież, wydobycie soli, statek naprawy i. Ważne produkty
rolne to Bananów, kukurydzy, fasoli słodkich ziemniaków,
trzciny cukrowej, kawy, orzeszków ziemnych; ryby.
Najważniejsze towary eksportowe to paliwo (re-eksport), buty,
odzież, ryby, ukrywa, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Australia 48,6%, Hiszpania 20,2%, Portugalia
18,9% ( 2016). Najważniejsze towary importowe to artykuły
spożywcze, produkty przemysłowe, sprzęt transportowy,
paliwa, a najważniejsi partnerzy importowi to Portugalia 43%,
Hiszpania 12,8%, Francja 5,9%, Chiny 5%, Rosja 4,4%
(2016). Jak bogaty jest Republika Zielonego Przylądka i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $6,900 (2017 oszacowanie). To
dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 30%
(2000 oszacowanie).

Mapa - Republika Zielonego Przylądka
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Kajmany

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Kajmany.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Kajmany. Zacznijmy od flagi kraju Kajmany
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kajmany - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kajmany? Zacznijmy od

tego: Kajmany zostały skolonizowane z Jamajki przez
Brytyjczyków w XVIII i XIX wieku i były podawane przez
Jamajkę po 1863 roku. W 1959 roku wyspy stały się
terytorium w Federacji Indii Zachodnich. Po rozwiązaniu
Federacji w 1962 r. Kajmany zdecydowały się pozostać
brytyjską zależnością. Terytorium przekształciło się w ważne
centrum finansowe offshore.

Geografia - Kajmany

Gdzie na świecie jest Kajmany?
Lokalizacja tego kraju to Karaibska grupa trzech wysp (Wielki
Kajman, Cayman Brac, Little Cayman) na Morzu Karaibskim,
240 km na południe od Kuby i 268 km na północny zachód od
Jamajki. Całkowita powierzchnia kraju Kajmany wynosi 264
km2, z czego 264 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: nisko położone podstawy
wapienia otoczone rafami koralowymi. Najniższym punktem
kraju Kajmany jest Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt 1
km na południe od The Bluff na. Klimat jest tropikalne morskie;
ciepłe, deszczowe lata (od maja do października) i chłodne,
względnie suche zimy (od listopada do kwietnia).



Mieszkańcy - Kajmany
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kajmany. Liczba to:

58,441. Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka?
mieszane 40%, białe 20%, czarne 20%, ekspatrianci z różnych
grup etnicznych 20% po. Jakie są języki w kraju Kajmany?
angielsku (oficjalne) 90,9%, hiszpańskie 4%, filipińskie 3,3%,
inne 1,7%, nieokreślone 0,1% (2010 est.). A religie:
Protestancki 67,8% (w tym Kościół Boży 22,6%,
Adwentystów Dnia Siódmego 9,4%, Kościół Prezbiteriański /
Zjednoczony 8,6%, Baptysta 8,3%, Zielonoświątkowy 7,1%,
bezwyznaniowy 5,3%, Anglican 4,1%, Wesleyan Świętości
2,4%), Rzymskokatolicki 14,1%, Świadek Jehowy 1,1%,
pozostałe 7%, żadne 9,3%, nieokreślone 0,7% (w 2010 r.). Ile
lat mają przeciętni ludzie? 40 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
81.3 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Kajmany? Tutaj:
Większość ludności zamieszkuje Grand Cayman. Główne
obszary miejskie kraju Kajmany to: George TOWN (stolica)
31 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Kajmany
Stolica kraju Kajmany to George Town (na Wielkim

Kajmanie) i rządowy typ demokracja parlamentarna
(Zgromadzenie Ustawodawcze); samorządne terytorium
zamorskie w Wielkiej Brytanii. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 6 dzielnic; Bodden Town, Cayman Brac i
Little Cayman, East End, George Town, North Side, West Bay.



Jeśli chodzi o ekonomię kraju Kajmany, ważnymi produktami
przemysłowymi są turystyka, bankowość, ubezpieczenia i
finanse, budownictwo, materiały budowlane, meble. Ważne
produkty rolne to warzyw, owoców; żywy inwentarz; turtle.
Najważniejsze towary eksportowe to produkty z żółwi, towary
konsumpcyjne produkowane, artykuły, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary
importowe to spożywcze, towary przemysłowe, paliwa, a
najważniejsi partnerzy importowi to nieznane. Jak bogaty jest
Kajmany i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $43,800 (2004
oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Kajmany
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Republika Środkowoafrykańska

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Republika
Środkowoafrykańska. Uwzględnione są wybrane statystyki,
mapa ogólna i szczegółowa mapa Republika
Środkowoafrykańska. Zacznijmy od flagi kraju Republika
Środkowoafrykańska tutaj:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Republika Środkowoafrykańska - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Republika

Środkowoafrykańska? Zacznijmy od tego: Była francuska
kolonia Ubangi-Shari stała się Republiką Środkowoafrykańską
po odzyskaniu niepodległości w 1960 roku. Po trzech
burzliwych dziesięcioleciach złego rządzenia - głównie przez
rządy wojskowe - rządy cywilne zostały ustanowione w 1993
roku, ale trwały zaledwie dekadę. W marcu 2003 r. Prezydent
Ange-Felix Patasse został zdetronizowany w wojskowym
puczu przewodzonym przez generała Francois Bozizego, który
ustanowił tymczasowy rząd. Wybory przeprowadzone w 2005
roku potwierdziły generała Bozizego na stanowisku prezydenta;
został ponownie wybrany w 2011 roku w wyborach
powszechnie uważanych za wadliwe. Rząd wciąż nie ma pełnej
kontroli nad okolicą, gdzie trwa bezprawie. Kilka grup
rebeliantów połączyło siły na początku grudnia 2012 r., Aby
przeprowadzić serię ataków, które sprawiły, że opanowały one
wiele miast w północnej i środkowej części kraju. Rebelianci -
niezadowoleni z Bozize " rząd - uczestniczył w rozmowach
pokojowych na początku stycznia 2013 r., w wyniku których
powstał rząd koalicyjny, w tym przywódcy rebelii. W marcu
2013 r. Rząd koalicyjny rozwiązał się, rebelianci przejęli stolicę,
a prezydent Bozize uciekł z kraju. Przywódca rebelii Michel
Djotodia przejął przewodnictwo, a kolejny miesiąc ustanowił
Krajową Radę Tymczasową (CNT). W styczniu 2014 r. CNT



wybrała Catherine Samba-panza na tymczasowego prezydenta.
Wybory zakończone w marcu 2016 r. Zainstalował niezależny
kandydat Faustin-Archange Touadera na prezydenta; nadal
dąży do pokoju między rządem a grupami zbrojnymi i rozwija
program rozbrojenia, demobilizacji, reintegracji i repatriacji
(DDRR) w celu ponownego włączenia zbrojnych grup do
społeczeństwa.

Geografia - Republika Środkowoafrykańska

Gdzie na świecie jest Republika
Środkowoafrykańska? Lokalizacja tego kraju to Afryka
Środkowa, na północ od Demokratycznej Republiki Konga.
Całkowita powierzchnia kraju Republika Środkowoafrykańska
wynosi 622,984 km2, z czego 622,984 km2 to ziemia. To dość
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
szeroki, płaski do toczącego się płaskowyżu; rozproszone
wzgórza na północny wschód i południowy zachód. Najniższym
punktem kraju Republika Środkowoafrykańska jest rzeka
Oubangui 335 m, najwyższy punkt Mont Ngaoui 1,410 m.
Klimat jest Tropikalne; gorące, suche zimy; od łagodnego do
gorącego, mokrego lata.

Mieszkańcy - Republika Środkowoafrykańska



Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Republika
Środkowoafrykańska. Liczba to: 5,625,118. To nie jest bardzo
duża populacja. Kto tu mieszka? Baya 33%, Banda 27%,
Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%, Yakoma
4%, inne 2%. Jakie są języki w kraju Republika
Środkowoafrykańska? francuski (urzędowy), Sangho (lingua
franca i język narodowy), języki plemienne. A religie: rdzennych
wierzeń 35%, protestantów 25%, rzymskokatolickich 25%,
muzułmańskich 15%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 19.7 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 52.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Republika Środkowoafrykańska? Tutaj: większość
mieszkańców mieszka na zachodnich i centralnych obszarach
kraju, szczególnie w stolicy Bangui i wokół niej. Główne
obszary miejskie kraju Republika Środkowoafrykańska to: (
kapitał) 794000 (2015).

Rząd i gospodarka - Republika Środkowoafrykańska
Stolica kraju Republika Środkowoafrykańska to Bangui i

rządowy typ republiką prezydencką. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 14 prefektur (prefektury, w liczbie
pojedynczej - prefektura), 2 prefektura gospodarcze
(prefektury économiques, osobliwe - prefektura economique) i
1 gmina; Bamingui-Bangoran, robocze, Dolna Kotto, Górna
Kotto, Górny Mbomou, Kemo, Lobaye, Mambere-Kadei,
Mbomou Nana-Grébizi Nana-Mambere, Ombella-M'Poko,
Ouaka, Ouham, Ouham-Pendé, Sangha- Mbaere, Vakaga.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Republika Środkowoafrykańska,



ważnymi produktami przemysłowymi są złota i diamentów,
pozyskiwanie drewna, browarnictwo, rafinacja cukru. Ważne
produkty rolne to Bawełna, kawa, tytoń, maniok (maniok,
tapioka), bataty, proso, kukurydza, banany; timbe wydobycie.
Najważniejsze towary eksportowe to diamentów, drewno,
bawełna, kawa, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Białoruś 33,5%, Niemcy 15,3%, Francja 14,2%, Czad 12,6%,
Kamerun 9,7%, Chiny 8,1% (2016). Najważniejsze towary
importowe to żywność, tekstylia , produkty naftowe, maszyny,
urządzenia elektryczne, pojazdy silnikowe, chemikalia,
farmaceutyki, a najważniejsi partnerzy importowi to Egipt
29,8%, Francja 18,6%, Chiny 6,8%, Belgia 5,7%, Kamerun
5,4% (2016). Jak bogaty jest Republika Środkowoafrykańska
i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $700 (2017 oszacowanie). To
jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Republika Środkowoafrykańska
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Czad

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Czad. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Czad.
Zacznijmy od flagi kraju Czad tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Czad - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Czad? Zacznijmy od tego:

Czad, część francuskich gospodarstw afrykańskich do 1960 r.,
Przetrwał trzy dekady wojny domowej, a także inwazje w Libii,
zanim pokój został przywrócony w 1990 r. W końcu rząd
opracował demokratyczną konstytucję i przeprowadził wybory
prezydenckie w 1996 i 2001 r. W 1998 r. w północnym
Czadzie wybuchła rebelia, która sporadycznie wybuchła
pomimo szeregu porozumień pokojowych między rządem a
powstańcami. W czerwcu 2005 r. Prezydent Idriss DEBY
przeprowadził referendum, które z powodzeniem usunęło
ograniczenia konstytucyjne i wygrało kolejne kontrowersyjne
wybory w 2006 r. Sporadyczne kampanie rebeliantów
kontynuowane były w 2006 i 2007 r. Stolica doświadczyła
znacznego powstania na początku 2008 r., Ale od tego czasu
nie miała poważnych rebelianckich następnie, po części, z
powodu zbliżenia się Czadu z Sudanem, który wcześniej używał
rebeliantów czadyjskich jako serwerów proxy. Pod koniec
2015 r. Rząd nałożył stan wyjątkowy w regionie Jeziora Czad
po wielu atakach terrorystycznych grupy Boko Haram przez
cały rok; Boko Haram rozpoczęła również kilka zamachów
bombowych w N'Djamena w połowie 2015 roku. DEBY w
2016 został ponownie wybrany do swojej piątej kadencji w
wyborach, które były pokojowe, ale błędne. W grudniu 2015 r.
Czad zakończył dwuletnią rotację w Radzie Bezpieczeństwa



ONZ. W styczniu 2017 r. DEBY ukończył roczną kadencję na
stanowisku przewodniczącego Unii Afrykańskiej. DEBY w
2016 został ponownie wybrany do swojej piątej kadencji w
wyborach, które były pokojowe, ale błędne. W grudniu 2015 r.
Czad zakończył dwuletnią rotację w Radzie Bezpieczeństwa
ONZ. W styczniu 2017 r. DEBY ukończył roczną kadencję na
stanowisku przewodniczącego Unii Afrykańskiej. DEBY w
2016 został ponownie wybrany do swojej piątej kadencji w
wyborach, które były pokojowe, ale błędne. W grudniu 2015 r.
Czad zakończył dwuletnią rotację w Radzie Bezpieczeństwa
ONZ. W styczniu 2017 r. DEBY ukończył roczną kadencję na
stanowisku przewodniczącego Unii Afrykańskiej.

Geografia - Czad

Gdzie na świecie jest Czad?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Środkowa, na południe od
Libii. Całkowita powierzchnia kraju Czad wynosi 1.284 milion
km2, z czego 1,259,200 km2 to ziemia. To bardzo duży kraj.
Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: , suche równiny
w centrum, pustynia na północy, góry na północnym zachodzie,
niziny na południu. Najniższym punktem kraju Czad jest
Djourab 160 m, najwyższy punkt Emi Koussi 3.445 m. Klimat
jest tropikalny na południu, pustynia na północy.



Mieszkańcy - Czad
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Czad. Liczba to:

12,075,985 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Sara (Ngambaye / Sara /
Madjingaye / Mbaye) 30,5%, Kanembu / Bornu / Buduma
9,8%, Arab 9,7%, Wadai / Maba / Masalit / Mimi 7%, Gorane
5,8%, Masa / Musseye / Musgum 4,9%, Bulala / Medogo /
Kuka 3,7%, Marba / Lele / Mesme 3,5%, Mundang 2,7%,
Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat 2,5%, Dadjo / Kibet /
Muro 2,4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri / Kabalaye / Nanchere /
Somrai 2% , Fulani / Fulbe / Bodore 1.8%, Karo / Zime / Peve
1.3%, Baguirmi / Barma 1.2%, Zaghawa / Bideyat / Kobe
1.1%, Tama / Assongori / Mararit 1.1%, Mesmedje / Massalat
/ Kadjakse 0.8%, inne etniczne Czadach 3,4%, Czadyjczycy z
zagranicznych grup etnicznych 0,9%, cudzoziemcy 0,3%,
nieokreśleni 1,7% (2014-15 est.). Jakie są języki w kraju
Czad? Francuski (urzędowy), arabski (urzędowy), Sara (na
południu), ponad 120 różnych języków i dialektów. A religie:
Muzułmanin 52,1%, protestant 23,9%, katolik 20%, animista
0,3%, inne chrześcijanie 0,2%, brak 2,8%, nieokreślone 0,7%
(w latach 2014-15). Ile lat mają przeciętni ludzie? 17.8 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 50.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Czad? Tutaj: Populacja jest nierównomiernie rozłożona ze
względu na kontrast w klimacie i fizycznej geografii; największa
gęstość występuje na południowym zachodzie, szczególnie



wokół jeziora Czad i na południu; sucha strefa Sahary na
północy to najgęściej zaludniona. Główne obszary miejskie
kraju Czad to: Ndżamena (stolica) 1,26 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Czad
Stolica kraju Czad to N'Djamena i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 23 regiony (regiony, liczba pojedyncza -
region); Barh el Gazel, Batha, Borkou, Chari-Baguirmi, Ennedi-
Est, Ennedi-Ouest, Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone
Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi Est,
Mayo-Kebbi Ouest, Moyen- Chari, Ouaddai, Salamat, Sila,
Tandjile, Tibesti, Ville de N'Djamena, Wadi Fira. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Czad, ważnymi produktami przemysłowymi są
olej, tkaniny bawełniane, warzenie piwa, natron (węglan sodu),
mydło, papierosy, materiały budowlane. Ważne produkty rolne
to Bawełna, sorgo , proso, orzeszki ziemne, sezam, kukurydza,
ryż, ziemniaki, cebula, maniok, tapioka), bydło, owce, kozy,
wielbłądy,. Najważniejsze towary eksportowe to Olej,
zwierzęta gospodarskie, bawełna, sezam, guma arabska, shea
butte, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA
57%, Indie 8,9%, Chiny 6,7%, Francja 6,4%, Zjednoczone
Emiraty Arabskie 4,3%, Japonia 4,1% (2016). Najważniejsze
towary importowe to maszyny i sprzęt transportowy, towary
przemysłowe, artykuły spożywcze, tekstylia, a najważniejsi
partnerzy importowi to Francja 19,8%, Chiny 15,7%, Kamerun
15,1%, Indie 6,1%, 5,4%, Belgia 4,4% (2016). Jak bogaty jest
Czad i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $2,400 (2017



oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 46.7% (2011
oszacowanie).

Mapa - Czad
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Zacznijmy od flagi kraju Chile tutaj:
 

Chile - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Chile? Zacznijmy od tego:

Przed przybyciem Hiszpanów w 16 wieku, Inca rządził
północnym Chile, podczas gdy rdzenny lud, Mapuche,
zamieszkiwał środkowy i południowy Chile. Chociaż Chile
ogłosiło niepodległość w 1810 roku, nie osiągnęło
decydującego zwycięstwa nad Hiszpanami aż do 1818 roku. W
wojnie na Pacyfiku (1879-83), Chile pokonało Peru i Boliwię,
aby wygrać swoje obecne regiony północne. W latach
osiemdziesiątych XIX w. Centralny rząd Chile przejął kontrolę
nad centralnymi i południowymi regionami zamieszkanymi przez
Mapuche. Po serii wybranych rządów, trzyletni marksistowski
rząd Salvadora Allende został obalony w 1973 r. Przez
wojskowy zamach stanu pod dowództwem generała Augusto
Pinocheta, który rządził do czasu otwarcia demokratycznie
wybranego prezydenta w 1990 r. Dobra polityka gospodarcza,
utrzymana konsekwentnie od lat 80. przyczyniły się do stałego
wzrostu, zmniejszyły wskaźniki ubóstwa o ponad połowę i
pomogły zabezpieczyć zaangażowanie kraju w demokratyczne i
reprezentatywne rządy. Chile coraz częściej przyjmuje role
kierownicze na szczeblu regionalnym i międzynarodowym,
które mają status stabilnego, demokratycznego narodu.

Geografia - Chile



Gdzie na świecie jest Chile? Lokalizacja
tego kraju to Południowa Ameryka Południowa, na
południowym Pacyfiku, pomiędzy Argentyną i Peru. Całkowita
powierzchnia kraju Chile wynosi 756,102 km2, z czego
743,812 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: niskich górach przybrzeżnych,
żyzna dolina środkowa, nierówne Andy na wschodzie.
Najniższym punktem kraju Chile jest Ocean Spokojny 0 m,
najwyższy punkt Nevado Ojos del Salado 6880 m. Klimat jest
; pustynia na północy; Morze Śródziemne w regionie
centralnym; chłodne i wilgotne w południowo.

Mieszkańcy - Chile
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Chile. Liczba to:

17,789,267 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? białe i nierodzime 88,9%, Mapuche
9,1%, Aymara 0,7%, inne rodzime grupy 1% (obejmuje Rapa
Nui, Likan Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan
lub Yamana), nieokreślone 0,3% (2012 est.). Jakie są języki w
kraju Chile? Hiszpański 99,5% (oficjalny), angielski 10,2%,
rdzenny 1% (w tym Mapudungun, Aymara, Quechua, Rapa



Nui), inne 2,3%, nieokreślone 0,2%. A religie: rzymsko-
katolickie 66,7%, ewangelicki lub protestancki 16,4%, świadek
Jehowy 1%, inne 3,4%, brak 11,5%, nieokreślony 1,1% (2012
est.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 34.4 rok. Musimy dodać, że
ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa
jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)?
To: 78.9 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Chile? Tutaj: 90%
ludności znajduje się w środkowej trzeciej części kraju wokół
stolicy Santiago; na dalekiej północy (zakotwiczonej przez
pustynię Atakama) i na skrajnym południu są stosunkowo słabo
zaludnione. Główne obszary miejskie kraju Chile to: Santiago
(stolica) 6,507 mln; Valparaiso 907,000; Concepcion 816,000
(2015).

Rząd i gospodarka - Chile
Stolica kraju Chile to Santiago; uwaga - Valparaiso jest

siedzibą ustawodawcy krajowego i rządowy typ republika
prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 15
regionów (region, liczba pojedyncza - region); Aysen,
Antofagasta, Araukania, Arica y Parinacota, Atacama, Biobio,
Coquimbo, Libertador Generał Bernardo O'Higgins, Los
Lagos, Los Rios, Magallanes y de la Antartica Chilena, Maule,
Region Metropolitana (Santiago), Tarapaca, Valparaiso. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Chile, ważnymi produktami
przemysłowymi są miedź, lit, inne minerały, artykuły spożywcze,
przetwórstwo ryb, żelazo i stal, drewno i wyroby z drewna,
sprzęt transportowy, cement, tekstylia. Ważne produkty rolne to
winogron, jabłek, gruszek, cebuli, pszenicy, kukurydzy, owsa,
brzoskwiń, czosnku, szparagów, fasoli; wołowina, drób, wełna;



ryba; timbe. Najważniejsze towary eksportowe to miedź,
owoce, produkty rybne, papier i celuloza, chemikalia, wino, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Chiny 28,6%,
USA 14,1%, Japonia 8,6%, Korea Południowa 6,9%, Brazylia
5% (2016). Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa i
produkty ropopochodne, chemikalia, urządzenia elektryczne i
telekomunikacyjne, maszyny przemysłowe, pojazdy, gaz
ziemny, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 24,3%,
USA 14,7%, Brazylia 9,3%, Argentyna 4,4%, Francja 4,2%
(2016). Jak bogaty jest Chile i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $24,600 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy
życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 14.4%
(2013).

Mapa - Chile
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szczegółowa mapa Chińska Republika Ludowa. Zacznijmy od
flagi kraju Chińska Republika Ludowa tutaj:
 

Chińska Republika Ludowa - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Chińska Republika

Ludowa? Zacznijmy od tego: Przez stulecia Chiny stały się
wiodącą cywilizacją, wyprzedzając resztę świata w dziedzinie
sztuki i nauki, ale w XIX i na początku XX wieku kraj był
nękany niepokojami społecznymi, głodem, klęskami militarnymi
i zagraniczną okupacją. Po drugiej wojnie światowej
Komunistyczna Partia Chin pod MAO Zedong ustanowiła
autokratyczny system socjalistyczny, który, zapewniając
suwerenność Chin, narzucił ścisłą kontrolę nad codziennym
życiem i kosztował życie dziesiątek milionów ludzi. Po roku
1978 następca MAO, DENG Xiaoping i inni liderzy, skupili się
na rozwoju gospodarczym zorientowanym na rynek, a
produkcja w 2000 roku wzrosła czterokrotnie. W przypadku
większości populacji standardy życia uległy dramatycznej
poprawie, ale kontrola polityczna pozostaje ograniczona. Od
wczesnych lat 90-tych

Geografia - Chińska Republika Ludowa



Gdzie na świecie jest Chińska
Republika Ludowa? Lokalizacja tego kraju to Azja Wschodnia,
granicząca z Morzem Wschodnio-Chińskim, Zatoką
Koreańską, Morzem Żółtym i Morzem Południowochińskim,
między Koreą Północną i Wietnamem. Całkowita powierzchnia
kraju Chińska Republika Ludowa wynosi 9,596,960 km2, z
czego 9,326,410 km2 to ziemia. To jeden z największych
krajów na świecie. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: głównie góry, wysokie płaskowyże, pustynie na
zachodzie; równiny, delty i wzgórza na wschodzie. Najniższym
punktem kraju Chińska Republika Ludowa jest Turpan Pendi
-154 m, najwyższy punkt Mount Everest 8 848 m (najwyższy
szczyt w Azji i najwyższy punkt na ziemi nad poziomem morza).
Klimat jest Bardzo zróżnicowana; tropikalne na południu do
subarktycznego na północy.

Mieszkańcy - Chińska Republika Ludowa
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Chińska Republika

Ludowa. Liczba to: 1,379,302,771 (7/2017 oszacowanie). Jest
to naprawdę ogromna populacja. Kto tu mieszka? Han chiński
91,6%, Zhuang 1,3%, inne (w tym Hui, Mandżur, Ujgur, Miao,
Yi, Tujia, Tybetańczyk, Mongol, Dong, Buyei, Yao, Bai,



Koreańczyk, Hani, Li, Kazach, Dai i inni narodowości) 7,1%.
Jakie są języki w kraju Chińska Republika Ludowa?
Standardowy chiński lub mandaryński (oficjalny, Putonghua,
oparty na dialekcie pekińskim), Yue (kantoński), Wu
(Szanghajski), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Tajwański),
Xiang, Gan, dialekty Hakka, języki mniejszości (patrz Etniczne
wstęp do grup). A religie: Buddyjski 18,2%, chrześcijanin
5,1%, muzułmanin 1,8%, religia ludowa 21,9%, hinduski
<0,1%, żydowski <0,1%, inny 0,7% (w tym taista))
niepowiązany 52,2%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 37.4 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 75.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Chińska Republika Ludowa? Tutaj: przeważająca
większość ludności znajduje się we wschodniej części kraju;
zachód, z rozległymi terenami górskimi i pustynnymi, jest słabo
zaludniony; chociaż zajmuje pierwsze miejsce na świecie w
ogólnej populacji, ogólna gęstość jest mniejsza niż w wielu
innych krajach Azji i Europy; wysoka gęstość zaludnienia
występuje wzdłuż dolin Jangcy i Żółtej Rzeki, delty rzeki Xi
Jiang, dorzecza Syczuan (wokół Chengdu), w Pekinie i wokół
niego, a obszar przemysłowy wokół Shenyang w. Główne
obszary miejskie kraju Chińska Republika Ludowa to:
Szanghaju 23,741 miliona; Pekin (stolica) 20 344 miliony;
Chongqing 13.332 miliona; Guangdong 12.458 milionów;
Tianjin 11,21 miliona; Shenzhen 10,749 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Chińska Republika Ludowa
Stolica kraju Chińska Republika Ludowa to Pekin i



rządowy typ państw kierowanych przez. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 23 prowincje (sheng, liczba
pojedyncza i mnoga), 5 regionów autonomicznych (zizhiqu,
liczba pojedyncza i mnoga) oraz 4 gminy (shi, liczba pojedyncza
i mnoga). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Chińska Republika
Ludowa, ważnymi produktami przemysłowymi są światowy
lider wartości brutto produkcji przemysłowej; górnictwo i
przerób rud, żelazo, stal, aluminium i inne metale, węgiel;
budowa maszyn; zbrojenia; tekstylia i odzież; ropa naftowa;
cement; chemikalia; nawóz; produkty konsumpcyjne (w tym
obuwie, zabawki i elektronika); przetwórstwo spożywcze;
sprzęt transportowy, w tym samochody, wagony i lokomotywy,
statki, samoloty; sprzęt telekomunikacyjny, komercyjne
kosmiczne pojazdy nośne, satelity. Ważne produkty rolne to
Światowego lidera w wartości brutto produkcji rolnej; ryż,
pszenica, ziemniaki, kukurydza, tytoń, orzeszki ziemne, herbata,
jabłka, bawełna, wieprzowina, baranina, jaja; ryby, krewetki.
Najważniejsze towary eksportowe to elektryczne i inne
maszyny, w tym komputery i sprzęt telekomunikacyjny, odzież,
meble, tekstylia, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
USA 18,2%, Hongkong 13,8%, Japonia 6,1%, Korea
Południowa 4,5% (2016). Najważniejsze towary importowe to
elektryczne i inne maszyny, w tym układy scalone i inne
elementy komputerowe, paliwa olejowe i mineralne; sprzęt
optyczny i medyczny, rudy metali, pojazdy silnikowe; soja, a
najważniejsi partnerzy importowi to Korea Południowa 10%,
Japonia 9,2%, USA 8,5%, Niemcy 5,4%, Australia 4,4%
(2016). Jak bogaty jest Chińska Republika Ludowa i jak



bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $16,600 (2017 oszacowanie). To
całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 3.3%.

Mapa - Chińska Republika Ludowa
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Kolumbia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kolumbia? Zacznijmy od

tego: Kolumbia była jednym z trzech krajów, które powstały po
rozwiązaniu Gran Colombia w 1830 r. (Pozostałe kraje to
Ekwador i Wenezuela). Od dziesięcioleci konflikt między siłami
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rządowymi a grupami powstańców antyrządowych, głównie
Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC) silnie
finansowanych przez handel narkotykami, nasilił się w latach 90.
XX wieku. Ponad 31 000 byłych organizacji paramilitarnych
zdemobilizowanych do końca 2006 roku i United Self Defence
Forces of Colombia jako formalna organizacja przestała
działać. W wyniku paramilitarnej demobilizacji powstały
zorganizowane grupy przestępcze, do których należą niektórzy
byli członkowie paramilitarni. Po czterech latach formalnych
negocjacji pokojowych rząd Kolumbii podpisał w listopadzie
2016 r. Zmieniony ostateczny układ pokojowy z FARC, który
następnie został ratyfikowany przez kolumbijski Kongres.
Porozumienie wzywa członków FARC do demobilizacji,
rozbrojenia i ponownego włączenia się w społeczeństwo i
politykę, i tworzy alternatywny system sprawiedliwości okresu
przejściowego, który obejmuje "specjalną jurysdykcję dla
pokoju" w celu zajęcia się odpowiedzialnością za zbrodnie
związane z konfliktami i ustaloną prawdą. mechanizmy
powiadamiające. Rząd Kolumbii zwiększył wysiłki na rzecz
przywrócenia rządowej kontroli w całym kraju, a teraz ma
swoją obecność w każdym z jej departamentów
administracyjnych. Pomimo dziesięcioleci wewnętrznych
konfliktów i wyzwań związanych z bezpieczeństwem leków,
Kolumbia utrzymuje stosunkowo silne instytucje demokratyczne
charakteryzujące się pokojowymi, przejrzystymi wyborami i
ochroną swobód obywatelskich. i tworzy alternatywny system
sprawiedliwości okresu przejściowego, który obejmuje
"specjalną jurysdykcję dla pokoju", aby odpowiedzieć na



odpowiedzialność za przestępstwa związane z konfliktem i
ustanowione mechanizmy prawdy. Rząd Kolumbii zwiększył
wysiłki na rzecz przywrócenia rządowej kontroli w całym kraju,
a teraz ma swoją obecność w każdym z jej departamentów
administracyjnych. Pomimo dziesięcioleci wewnętrznych
konfliktów i wyzwań związanych z bezpieczeństwem leków,
Kolumbia utrzymuje stosunkowo silne instytucje demokratyczne
charakteryzujące się pokojowymi, przejrzystymi wyborami i
ochroną swobód obywatelskich. i tworzy alternatywny system
sprawiedliwości okresu przejściowego, który obejmuje
"specjalną jurysdykcję dla pokoju", aby odpowiedzieć na
odpowiedzialność za przestępstwa związane z konfliktem i
ustanowione mechanizmy prawdy. Rząd Kolumbii zwiększył
wysiłki na rzecz przywrócenia rządowej kontroli w całym kraju,
a teraz ma swoją obecność w każdym z jej departamentów
administracyjnych. Pomimo dziesięcioleci wewnętrznych
konfliktów i wyzwań związanych z bezpieczeństwem leków,
Kolumbia utrzymuje stosunkowo silne instytucje demokratyczne
charakteryzujące się pokojowymi, przejrzystymi wyborami i
ochroną swobód obywatelskich. a teraz ma obecność w
każdym z jej departamentów administracyjnych. Pomimo
dziesięcioleci wewnętrznych konfliktów i wyzwań związanych z
bezpieczeństwem leków, Kolumbia utrzymuje stosunkowo silne
instytucje demokratyczne charakteryzujące się pokojowymi,
przejrzystymi wyborami i ochroną swobód obywatelskich. a
teraz ma obecność w każdym z jej departamentów
administracyjnych. Pomimo dziesięcioleci wewnętrznych
konfliktów i wyzwań związanych z bezpieczeństwem leków,



Kolumbia utrzymuje stosunkowo silne instytucje demokratyczne
charakteryzujące się pokojowymi, przejrzystymi wyborami i
ochroną swobód obywatelskich.

Geografia - Kolumbia

Gdzie na świecie jest Kolumbia?
Lokalizacja tego kraju to Północna Ameryka Południowa, nad
Morzem Karaibskim, pomiędzy Panamą i Wenezuelą oraz
graniczące z Oceanem Spokojnym, między Północna
Ekwadoru i Panamy. Całkowita powierzchnia kraju Kolumbia
wynosi 1,138,910 km2, z czego 1,038,700 km2 to ziemia. To
bardzo duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: płaskich nizinach przybrzeżnych, wyżyny centralne,
wysokie Andy, równiny na nizinach wschodnich (Llanos).
Najniższym punktem kraju Kolumbia jest Pacyfik 0 m,
najwyższy punkt Pico Cristobal Colon 5730 m. Klimat jest
tropikalnych wzdłuż wybrzeża i wschodnich równin; chłodnica
na wyżynnych.

Mieszkańcy - Kolumbia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kolumbia. Liczba to:

47,698,524 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo



ludzi. Kto tu mieszka? mestizo i białe 84,2%, afro-kolumbijskie
(obejmuje mulat, Raizal i Palenquero) 10,4%, indiański 3,4%,
romański. Jakie są języki w kraju Kolumbia? hiszpański
(oficjalny). A religie: katolicki 79%, protestancki 14% (w tym
zielonoświątkowy 6%, główny protestant 2%, inne 6%), inne
2%, nieokreślone 5% (2014 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie?
30 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 75.9 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Kolumbia? Tutaj: większość ludzi mieszka na
północy i zachodzie, gdzie znajdują się możliwości rolne i
zasoby naturalne; rozległe łąki llanos na południu i wschodzie,
które stanowią około 60% powierzchni kraju, są rzadko
zaludnione. Główne obszary miejskie kraju Kolumbia to:
Bogotą (stolica) 9.765 milionów; Medellin 3,911 milionów; Cali
2,646 milionów; Barranquilla 1.991 milionów; Bucaramanga
1,215 miliona; Kartagena 1.092 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Kolumbia
Stolica kraju Kolumbia to Bogota i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 32 departamenty (departamentos, singular -
departamento) i 1 stolica (stolica distrito); Amazonas,
Antioquia, Arauca, Atlantico, Bogota, Bolivar, Boyaca, Caldas,
Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba,
Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira,
Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander, Putumayo ,
Quindio, Risaralda, Archipielago de San Andres, Providencia y
Santa Catalina (potocznie San Andres y Providencia),



Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupes, Vichada.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Kolumbia, ważnymi produktami
przemysłowymi są tekstylia, przetwórstwo spożywcze, olej,
odzież i obuwie, napoje, chemikalia, cement; złoto, węgiel,
szmaragdy. Ważne produkty rolne to kawa, kwiaty cięte,
banany, ryż, tytoń, kukurydza, trzcina cukrowa, ziarna
kakaowe, nasiona roślin oleistych, warzywa; Krewetka;
Produkty leśne. Najważniejsze towary eksportowe to ropa
naftowa, węgiel, szmaragdy, kawa, nikiel, kwiaty cięte, banany,
odzież, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA
33,5%, Panama 6,3% (2016). Najważniejsze towary
importowe to urządzenia przemysłowe, sprzęt transportowy,
towary konsumpcyjne, chemikalia, papier produkty, paliwa,
energia elektryczna, a najważniejsi partnerzy importowi to USA
26,4%, Chiny 19,1%, Meksyk 7,5%, Brazylia 4,7% (2016).
Jak bogaty jest Kolumbia i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$14,500 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 27.8% (2015
oszacowanie).

Mapa - Kolumbia
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Komory - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Komory? Zacznijmy od

tego: Archipelag Komorów na Oceanie Indyjskim, złożony z
wysp Mayotte, Anjouan, Moheli i Grand Comore, ogłosił
niepodległość od Francji 6 lipca 1975 r. Francja nie uznała
niepodległości Majotty, która pozostaje pod administracją
francuską. Od czasu uzyskania niepodległości Komory
przetrwały polityczną niestabilność dzięki zrealizowanym i
usiłowanym przewrotom. W 1997 r. Wyspy Anjouan i Moheli
ogłosiły niepodległość od Komorów. W 1999 r. Szef armii
pułkownik Azali Assoumani przejął władzę całego rządu w
bezkrwawym zamachu; zainicjował 2000 Fomboni Accords,
porozumienie o podziale władzy, w którym federalna
prezydentura obraca się pomiędzy trzema wyspami, a każda
wyspa utrzymuje lokalny rząd. Azali wygrał wybory
prezydenckie w 2002 roku na prezydenta Związku Komorów z
wyspy Grand Comore, która odbyła pierwszą pięcioletnią
kadencję. Azali ustąpił w 2006 roku, a prezydent Ahmed
Abdallah Mohamed Sambi został wybrany na prezydenta z
Anjouan. W 2007 r. Mohamed Bacar dokonał de facto secesji
Anjouana ze Związku Komorów, odmawiając ustąpienia, gdy
inne wyspy Komorów przeprowadziły prawowite wybory w
lipcu. Unia Afrykańska (UA) początkowo próbowała
rozwiązać kryzys polityczny, stosując sankcje i blokadę morską
dla Anjouan, ale w marcu 2008 r. UA i komorianie przejęli



wyspę. Mieszkańcy wyspy z zadowoleniem przyjęli ten ruch. W
maju 2011 r. Ikililou Dhoinine wygrał przewodnictwo w
pokojowych wyborach uważanych powszechnie za wolne i
uczciwe. W ściśle kwestionowanych wyborach w 2016 r. Były
prezydent Azali Assoumani wygrał drugą kadencję, gdy
rotacyjna prezydencja powróciła do Grande Comore.

Geografia - Komory

Gdzie na świecie jest Komory?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, grupa wysp na
północnym ujściu Kanału Mozambiku, około dwie trzecie drogi
między północnym Madagaskarem a północnym
Mozambikiem. Całkowita powierzchnia kraju Komory wynosi
2,235 km2, z czego 2,235 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: wyspy
wulkaniczne, wnętrza różnią się od stromych gór do niskich
wzgórz. Najniższym punktem kraju Komory jest Ocean
Indyjski 0 m, najwyższy punkt Karthala 2.360 m. Klimat jest
tropikalne morskie; pora deszczowa (od listopada do maja).

Mieszkańcy - Komory
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Komory. Liczba to:

808,080 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu



mieszka. Kto tu mieszka? Antalote, Cafre, Makoa, Oimatsaha,
Sakalava. Jakie są języki w kraju Komory? Arabski
(urzędowy), francuski (urzędowy), Shikomoro (oficjalny,
mieszanka języka suahili i arabskiego) (Komory). A religie:
sunnicki muzułmanin 98%, inny (w tym szyicki muzułmanin,
rzymsko-katolicki, Świadek Jehowy, protestant) 2%. Ile lat
mają przeciętni ludzie? 19.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
64.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Komory? Tutaj:
Stolica Maroni, położona po zachodniej stronie wyspy Grande
Comore, jest największym miastem w kraju; jednak z trzech
wysp, które stanowią Komory, jest to Anjouan, który jest
najgęściej zaludnionym. Główne obszary miejskie kraju
Komory to: Moroni (stolica) 56 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Komory
Stolica kraju Komory to Moroni i rządowy typ federalnej

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 3 wyspy i 4 gminy; Anjouan (Ndzuwani),
Domoni, Fomboni, Grande Comore (N'gazidja), Moheli
(Mwali), Moroni, Moutsamoudou. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Komory, ważnymi produktami przemysłowymi są
wędkarstwo, turystyka, destylacja perfum. Ważne produkty
rolne to wanilia, goździki, ylang-ylang (esencja perfum), orzechy
kokosowe, banany, maniok,. Najważniejsze towary
eksportowe to wanilia, ylang-ylang (esencja perfum), goździki,
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Francja 25,6%,
Korea Południowa 15%, Niemcy 11,8%, Indie 10,4%,



Singapur 4,4%, Rosja 4,2%, Mauritius 4,1% (2016).
Najważniejsze towary importowe to ryż i inne produkty
spożywcze, towary konsumpcyjne, produkty naftowe, cement i
materiały budowlane, sprzęt transportowy, a najważniejsi
partnerzy importowi to Zjednoczone Emiraty Arabskie 29,5%,
Francja 21,2%, Chiny 11,3%, Pakistan 7,3%, Madagaskar
6,2%, Indie 4,7% (2016). Jak bogaty jest Komory i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $1,600 (2017 oszacowanie). To jest bardzo
niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 44.8%
(2004 oszacowanie).

Mapa - Komory
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Demokratyczna Republika Konga - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Demokratyczna Republika

Konga? Zacznijmy od tego: Ustanowiona jako oficjalna
belgijska kolonia w 1908 r., Ówczesna Republika Konga
uzyskała niepodległość w 1960 r., Ale jej wczesne lata były
niszczone przez niestabilność polityczną i społeczną. Pułkownik
Joseph Mobutu przejął władzę i ogłosił się prezydentem w
zamachu z listopada 1965 roku. Następnie zmienił nazwisko -
na Mobutu Sese Seko - a także na nazwę kraju - na Zair.
Mobutu zachował swoją pozycję przez 32 lata w kilku
fałszywych wyborach, a także poprzez brutalną siłę. Konflikty
etniczne i wojna domowa, dotknięte ogromnym napływem
uchodźców w 1994 r. Po walkach w Rwandzie i Burundi,
doprowadziły w maju 1997 r. Do obalenia reżimu Mobutu
przez bunt wspierany przez Rwandę i Ugandę i na czele z
Laurentem Kabilą. Kabila przemianował kraj na
Demokratyczną Republikę Konga (DRK), ale w sierpniu 1998
r. jego reżim sam został zakwestionowany przez drugie
powstanie ponownie poparte przez Rwandę i Ugandę.
Żołnierze z Angoli, Czadu, Namibii, Sudanu i Zimbabwe
interweniowali, aby wesprzeć reżim Kabila. W styczniu 2001 r.
Kabila został zamordowany, a jego syn, Joseph Kabila, został
mianowany głową państwa. W październiku 2002 r. Nowy
prezydent odniósł sukces w negocjacjach w sprawie wycofania
sił rwandyjskich okupujących wschodnią część DRK; dwa



miesiące później Umowa Pretorii została podpisana przez
wszystkie pozostałe walczące strony, aby zakończyć walkę i
ustanowić rząd jedności narodowej. W lipcu 2003 r.
Utworzono rząd przejściowy; przeprowadził udane referendum
konstytucyjne w grudniu 2005 r., a wybory prezydenckie,
Zgromadzenie Narodowe i legislatury prowincjonalne odbyły
się w 2006 r. W 2009 r., po ponownym wybuchu konfliktu we
wschodniej części DRK, rząd podpisał porozumienie pokojowe
z Narodowym Kongresem Obrony Ludu (CNDP), głównie
grupą rebeliantów Tutsi. Próba zintegrowania członków CNDP
z armią kongijską zakończyła się niepowodzeniem, co
spowodowało ich dezercję w 2012 r. I utworzenie zbrojnej
grupy M23 - nazwanej po porozumieniach pokojowych z 23
marca 2009 r. Ponowny konflikt doprowadził do dużych
wysiedleń ludności i poważnych naruszeń praw człowieka,
zanim M23 zostało wyparte z DRK do Ugandy i Rwandy pod
koniec 2013 r. Przez wspólną DRK i ofensywę ONZ. Ponadto
DRK nadal doświadcza przemocy popełnianej przez inne
uzbrojone grupy, w tym Demokratyczne Siły Wyzwolenia
Rwandy, Sojusznicze Siły Demokratyczne i różne milicje Mai
Mai. W ostatnich wyborach krajowych, które odbyły się w
listopadzie 2011 r., kwestionowane wyniki pozwoliły Josephowi
Kabilie na ponowne wybranie na prezydenta. Konstytucja
DRK zakazuje prezydentowi Kabilie ubiegania się o trzecią
kadencję, ale rząd DRK opóźnił wybory krajowe, pierwotnie
zaplanowane na listopad 2016 r., Do grudnia 2018 r. Nie
przeprowadzenie zaplanowanych wyborów doprowadziło do
sporadycznych ulicznych protestów przeciwników Kabily.



Geografia - Demokratyczna Republika Konga

Gdzie na świecie jest Demokratyczna
Republika Konga? Lokalizacja tego kraju to Afryka
Środkowa, na północny wschód od Angoli. Całkowita
powierzchnia kraju Demokratyczna Republika Konga wynosi
2,344,858 km2, z czego 2,267,048 km2 to ziemia. To bardzo
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
rozległy basen centralny to nisko położony płaskowyż; góry na
wschodzie. Najniższym punktem kraju Demokratyczna
Republika Konga jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt
Pic Marguerite na Mont Ngaliema (góra Stanley) 5.110 m.
Klimat jest Tropikalne; gorący i wilgotny w równikowym
dorzeczu; chłodniej i suchszy w południowych górach; chłodniej
i wilgotniej na wschodnich wyżynach; na północ od równika -
pora deszczowa (od kwietnia do października), pora sucha (od
grudnia do lutego); na południe od równika - pora deszczowa
(od listopada do marca), pora sucha (od kwietnia do
października).

Mieszkańcy - Demokratyczna Republika Konga
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Demokratyczna Republika

Konga. Liczba to: 83,301,151. Ten kraj należy do najbardziej



zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? ponad 200
afrykańskich grup etnicznych, z których większość to Bantu;
cztery największe plemiona - Mongo, Luba, Kongo (wszystkie
Bantu) i Mangbetu-Azande (Hamitic) stanowią około 45%
populacji. Jakie są języki w kraju Demokratyczna Republika
Konga? francuskiej (oficjalna), Lingala (język handlowy lingua
franca), Kingwana (dialekt Kiswahili lub Swahili), Kikongo,
Tshiluba,. A religie: katolicy 50%, protestanci 20%,
Kimbanguist 10%, muzułmanie 10%, inni (w tym synkretyczne
sekty i wierzenia tubylcze) 10%. Ile lat mają przeciętni ludzie?
18.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 57.7 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Demokratyczna Republika Konga?
Tutaj: klastry miejskie rozprzestrzeniają się w całym kraju, w
szczególności na północnym wschodzie wzdłuż granicy z
Ugandą, Ruandą i Burundi; największym miastem jest stolica,
Kinszasa, położona na zachodzie wzdłuż rzeki Kongo; na
południu jest najmniej zaludniona. Główne obszary miejskie
kraju Demokratyczna Republika Konga to: Kinszasa (stolica)
11,587 milionów; Lubumbashi 2.015 milionów; Mbuji-Mayi
2,007 miliona; Kananga 1,169 miliona; Kisangani 1,04 miliona;
Bukavu 832 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Demokratyczna Republika
Konga

Stolica kraju Demokratyczna Republika Konga to Kinshasa
i rządowy typ pół-prezydencka. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 26 prowincji (prowincje, liczba pojedyncza -



prowincja); Bas-Uele (Lower Uele), Equateur, Haut-Katanga
(Górna Katanga), Haut-Lomami (Górne Lomami), Haut-Uele
(Górna Uele), Ituri, Kasai, Kasai-Central, Kasai-Oriental (East
Kasai), Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Lomami,
Lualaba, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu
(Północne Kivu), Nord-Ubangi (Północne Ubangi), Sankuru,
Sud-Kivu (Południowe Kivu), Sud-Ubangi (South Ubangi),
Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Demokratyczna Republika Konga, ważnymi produktami
przemysłowymi są wydobycie (miedź, kobalt, złoto, diamenty,
koltan, cynk, cyna, wolfram), przetwarzanie minerałów,
produkty konsumpcyjne (tekstylia, tworzywa sztuczne, obuwie,
papierosy), produkty metalowe, przetworzona żywność i
napoje, drewno, cement, repa handlowe.. Ważne produkty
rolne to Kawy, cukru, oleju palmowego, gumy, herbaty,
bawełny, kakao, chinina, maniok (maniok, tapioka), banany,
banany, orzeszki ziemne, rośliny okopowe, kukurydza, owoce;
drewniane produkty. Najważniejsze towary eksportowe to
Diamenty, miedź, złoto, kobalt, produkty z drewna, ropa
naftowa, kawa, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Chiny 35,3%, Zambia 15,8%, Korea Południowa 8,7%,
Arabia Saudyjska 8%, Belgia 5.2% (2016). Najważniejsze
towary importowe to artykuły spożywcze, wydobycie i inne
maszyny, sprzęt transportowy, paliwa, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 20,2%, RPA 15,7%, Zambia 8,6%, Belgia
7,6%, Tanzania 5,8%, Francja 5,2%, Indie 4,6%, Kenia 4,2%
(2016). Jak bogaty jest Demokratyczna Republika Konga i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj



PKB na mieszkańca (PPP): $800 (2017 oszacowanie). To jest
bardzo niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 63%
(2012 oszacowanie).

Mapa - Demokratyczna Republika Konga
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Kongo - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kongo? Zacznijmy od

tego: Po odzyskaniu niepodległości w 1960 r. Byłym francuskim
regionem Środkowego Kongo stała się Republika Konga.
Ćwierć wieku eksperymentów z marksizmem porzucono w
1990 r., A demokratycznie wybrany rząd objął urząd w 1992 r.
Krótka wojna domowa w 1997 r. Przywróciła dawnego
marksistowskiego prezydenta Denisa Sassou-nguesso i
zapoczątkowała okres zamieszek etnicznych i politycznych.
Rebelianci z południa zgodzili się na ostateczne porozumienie
pokojowe w marcu 2003 r. Republika Konga jest jednym z
największych producentów ropy w Afryce, ale przy spadającej
produkcji będzie potrzebować nowych odkryć ropy naftowej,
aby utrzymać zyski z ropy naftowej w długim okresie.

Geografia - Kongo

Gdzie na świecie jest Kongo?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Środkowa, granicząca z
Oceanem Atlantyckim, pomiędzy Angolą i Gabonem.



Całkowita powierzchnia kraju Kongo wynosi 342,000 km2, z
czego 341,500 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: równinie nadbrzeżnej
Equato , na południowym basenie, na centralnym płaskowyżu,
na północnym basenie. Najniższym punktem kraju Kongo jest
Oceanie Atlantyckim 0 m na, najwyższy punkt górze Berongou
903 m na. Klimat jest tropikalny; pora deszczowa (od marca
do czerwca); pora sucha (od czerwca do października);
utrzymujące się wysokie temperatury i wilgotność; szczególnie
osłabiający klimat na.

Mieszkańcy - Kongo
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kongo. Liczba to:

4,954,674. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu mieszka?
Kongo 48%, Sangha 20%, M'Bochi 12%, Teke 17%,
Europejczycy i inne 3%. Jakie są języki w kraju Kongo?
Francuzi (urzędowo), Lingala i Monokutuba ( języki
obcojęzyczne), wiele lokalnych języków i dialektów (z których
najbardziej rozpowszechniony jest Kikongo). A religie:
Rzymskokatolicki 33,1%, Przebudzenie Kościoły /
Chrześcijańskie Odrodzenie 22,3%, Protestant 19,9%,
Salutiste 2,2%, Muzułmanin 1,6%, Kimbanguiste 1,5%, inne
8,1%, brak 11,3% (2010 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
19.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 59.8 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Kongo? Tutaj: populacja znajduje się
głównie na południu, w stolicy Brazzaville. Główne obszary



miejskie kraju Kongo to: Brazzaville (stolicy) i wokół niej 1,888
mln; Pointe-Noire 969,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Kongo
Stolica kraju Kongo to Brazzaville i rządowy typ

prezydenckich republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 12 departamentów (departamentów, liczba
pojedyncza - dział); Bouenza, Brazzaville, Cuvette, Cuvette-
Ouest, Kouilou, Lekoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pointe-
Noire, Pool, Sangha. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Kongo,
ważnymi produktami przemysłowymi są ekstrakcja ropy
naftowej, cement, tarcica, warzenie, cukier, olej palmowy,
mydło, mąka, papierosy. Ważne produkty rolne to Kasawa
(maniok, tapioka), cukier, ryż, kukurydza, orzeszki ziemne,
warzywa, kawa, kakao; produkty leśne. Najważniejsze towary
eksportowe to ropa naftowa, drewno, sklejka, cukier, kakao,
kawa, diamenty, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Chiny 39,8%, Włochy 10,2%, Australia 7%, Gabon 6,6%,
Angola 6%, Singapur 4,2% (2016). Najważniejsze towary
importowe to sprzęt kapitałowy, materiały budowlane, artykuły
spożywcze, a najważniejsi partnerzy importowi to Korea
Południowa 18,2%, Francja 12,8%, Chiny 12,2%, Norwegia
11,2%, Belgia 6,9% (2016). Jak bogaty jest Kongo i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $6,700 (2017 oszacowanie). To
dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 46.5%



(2011 oszacowanie).
Mapa - Kongo
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Wyspy Cooka - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wyspy Cooka? Zacznijmy

od tego: Nazwany imieniem Kapitana COOK, który zobaczył
ich w 1770 r., Wyspy stały się brytyjskim protektoratem w
1888 r. Do 1900 r. Kontrola administracyjna została
przeniesiona do Nowej Zelandii; w 1965 r. mieszkańcy wybrali
samorząd w wolnym stowarzyszeniu z Nową Zelandią.
Emigracja wykwalifikowanych pracowników do Nowej
Zelandii, deficyt budżetowy i ograniczone zasoby naturalne
nadal budzą niepokój.

Geografia - Wyspy Cooka

Gdzie na świecie jest Wyspy Cooka?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp na
południowym Pacyfiku, w połowie drogi między Hawajami i
Nową Zelandią. Całkowita powierzchnia kraju Wyspy Cooka
wynosi 236 km2, z czego 236 km2 to ziemia. To jest mały kraj.
Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: niskie atole
koralowe na północy; wulkaniczne, pagórkowate wyspy na
południowym. Najniższym punktem kraju Wyspy Cooka jest
Pacyfiku 0 m, najwyższy punkt Te Manga 652 m. Klimat jest
tropikalny oceaniczny; moderowane przez wiatry; pora sucha
od kwietnia do listopada i bardziej wilgotna pora roku od



grudnia do marca.

Mieszkańcy - Wyspy Cooka
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wyspy Cooka. Liczba to:

9,290 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Cook Island Maori (Polinezjańska)
81,3%, część Cook Island Maori 6,7%, inne 11,9% (2011
est.). Jakie są języki w kraju Wyspy Cooka? English (official)
86,4%, Wyspy Cooka Maoryskie (Rarotongan) (oficjalne)
76,2%, inne 8,3%. A religie: protestanci 62,8% (Kościół
Chrześcijański Wysp Cooka 49,1%, Adwentystyk Dnia
Siódmego 7,9%, Zbory Boga 3,7%, Kościół Apostolski
2,1%), Rzymskokatolicki 17 %, Mormon 4,4%, pozostałe 8%,
brak 5,6%, brak odpowiedzi 2,2% (2011 rok.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 36.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Wyspy Cooka? Tutaj:
Większość ludności znajduje się na wyspie Rarotonga. Główne
obszary miejskie kraju Wyspy Cooka to: nieznane.

Rząd i gospodarka - Wyspy Cooka
Stolica kraju Wyspy Cooka to Avarua i rządowy typ

samorządna demokracja parlamentarna (Parlament Wysp
Cooka) w wolnym związku z Nowej Zelandii. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - żaden. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Wyspy Cooka, ważnymi produktami przemysłowymi są
przetwórstwo drobiu , turystyka, rybołówstwo, odzież, wyroby
rzemieślnicze. Ważne produkty rolne to kopra, cytrusy, ananasy,



pomidory, fasola, łapy, banany, ignamy, taro, kawa; świnie,.
Najważniejsze towary eksportowe to kopra, papaja, owoce
cytrusowe świeże i puszkowane, kawa; ryba; perły i perłowe
muszle; odzież, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
nieznane. Najważniejsze towary importowe to spożywcza,
tekstylia, paliwa, drewno, dobra inwestycyjne, a najważniejsi
partnerzy importowi to nieznane. Jak bogaty jest Wyspy Cooka
i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $12,300 (2010 oszacowanie).
To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Wyspy Cooka
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Kostaryka - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kostaryka? Zacznijmy od

tego: Chociaż odkryte przez Hiszpanów na początku 16 wieku,
początkowe próby kolonizacji Kostaryki okazały się
nieskuteczne ze względu na połączenie czynników, w tym
choroby spowodowane przez zarośnięte przez komary bagna,
brutalne upały, opór ze strony tubylców i pirackie najazdy.
Dopiero w 1563 r. Założono stałe osiedle Cartago w
chłodniejszych, żyznych środkowych wyżynach. Obszar ten
pozostał kolonią przez około dwa i pół wieku. W 1821 roku
Kostaryka stała się jedną z kilku prowincji Ameryki
Środkowej, które wspólnie ogłosiły niepodległość od Hiszpanii.
Dwa lata później dołączył do Zjednoczonych Prowincji
Ameryki Środkowej, ale ta federacja rozpadła się w 1838
roku, kiedy Kostaryka ogłosiła suwerenność i niepodległość.
Od końca XIX wieku tylko dwa krótkie okresy przemocy
niszczyły demokratyczny rozwój kraju. W 1949 r. Kostaryka
rozwiązała swoje siły zbrojne. Chociaż nadal utrzymuje duży
sektor rolny, Kostaryka rozszerzyła swoją gospodarkę o silną
technologię i przemysł turystyczny. Poziom życia jest
stosunkowo wysoki. Własność gruntów jest powszechna.

Geografia - Kostaryka



Gdzie na świecie jest Kostaryka?
Lokalizacja tego kraju to Ameryka Środkowa, granicząca
zarówno z Morzem Karaibskim, jak i Północnym Pacyfikiem,
między Nikaraguą a Panamą. Całkowita powierzchnia kraju
Kostaryka wynosi 51,100 km2, z czego 51,060 km2 to ziemia.
To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: równinach przybrzeżnych oddzielona od chropowatych
gór, w tym ponad 100 wulkanicznych stożków, z których kilka
to główne aktywne wulkany. Najniższym punktem kraju
Kostaryka jest Ocean Spokojny 0 m, najwyższy punkt Cerro
Chirripo 3 819 m. Klimat jest tropikalne i subtropikalne; pora
sucha (od grudnia do kwietnia); pora deszczowa (od maja do
listopada); chłodnica na wyżynnych.

Mieszkańcy - Kostaryka
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kostaryka. Liczba to:

4,930,258 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? białe lub mestizo 83,6%, Mulato
6,7%, rdzenne 2,4%, czarne pochodzenia afrykańskiego 1,1%,
inne 1,1%, żadne 2,9%, nieokreślone 2,2% (2011 est.). Jakie
są języki w kraju Kostaryka? hiszpański (urzędowy), angielski.
A religie: rzymskokatolicki 76,3%, ewangelicki 13,7 %,
Świadek Jehowy 1,3%, inne protestanckie 0,7%, pozostałe
4,8%, żadne 3,2%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 31.3 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi



jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 78.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Kostaryka? Tutaj: przybliżeniu połowa populacji kraju
zamieszkuje obszary miejskie; stolica San Jose jest
największym miastem i domem dla około jednej piątej
populacji. Główne obszary miejskie kraju Kostaryka to: SAN
JOSE (stolica) 1,17 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Kostaryka
Stolica kraju Kostaryka to San Jose i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 7 prowincji (prowincje, liczba pojedyncza -
provincia); Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon,
Puntarenas, San Jose. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Kostaryka, ważnymi produktami przemysłowymi są medyczny,
przetwórstwo spożywcze, tekstylia i odzież, materiały
budowlane, nawozy sztuczne, wyroby z tworzyw sztucznych.
Ważne produkty rolne to Banany, ananasy, kawa, melony,
ozdobne rośliny, cukier, kukurydza, ryż, fasola, ziemniaki;
wołowina, drób, nabiał; sprzęt. Najważniejsze towary
eksportowe to banany, ananasy, kawa, melony, rośliny
ozdobne, cukier; wołowina; owoce morza; elementy
elektroniczne, sprzęt medyczny, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są 41%, Holandia 5,8%, Panama 5,7%, Belgia
5,4%, Nikaragua 5,2%, Gwatemala 5,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to surowce, dobra
konsumpcyjne, wyposażenie kapitałowe, ropa naftowa,
materiały budowlane, a najważniejsi partnerzy importowi to
USA 37,1%, Chiny 13,5%, Meksyk 6,9% (2016). Jak bogaty



jest Kostaryka i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$17,200 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 21.7% (2014
oszacowanie).

Mapa - Kostaryka
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flagi kraju Wybrzeże Kości Słoniowej tutaj:
 

Wybrzeże Kości Słoniowej - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wybrzeże Kości

Słoniowej? Zacznijmy od tego: Bliskie związki z Francją po
odzyskaniu niepodległości w 1960 r., Rozwój produkcji kakao
na eksport oraz inwestycje zagraniczne sprawiły, że Wybrzeże
Kości Słoniowej stało się jednym z najlepiej prosperujących
państw Afryki Zachodniej, ale nie uchroniło go przed
politycznymi zawirowaniami. W grudniu 1999 r. Przewrót
wojskowy - pierwszy w dziejach Wybrzeża Kości Słoniowej -
obalił rząd. Przywódca Junty Robert GUEI rażąco sfałszował
wybory pod koniec 2000 roku i ogłosił się zwycięzcą.
Popularny protest zmusił go do odejścia i wybory doprowadziły
Laurenta Gbagbo do władzy. Iventiańscy dysydenci i
zniechęceni członkowie wojska rozpoczęli nieudaną próbę
zamachu stanu we wrześniu 2002 r., Która przerodziła się w
bunt, a następnie wojnę domową. W 2003 r. Zawieszenie broni
spowodowało podział kraju na rebeliantów z północy, rząd na
południu, a operacje pokojowe wymuszają strefę buforową
między tymi dwoma. W marcu 2007 r. Prezydent Gbagbo i
były przywódca rebeliantów Nowych Sił Guillaume SORO
podpisali porozumienie, w którym SORO przyłączył się do
rządu Gbagbo jako premier i obaj zgodzili się zjednoczyć kraj,
demontując strefę buforową, integrując siły rebeliantów z
krajowymi siłami zbrojnymi, oraz przeprowadzanie wyborów.



Trudności w przygotowaniu rejestrów wyborczych opóźniły
głosowanie do 2010 r. W listopadzie 2010 r. Alassane
Dramane Ouattara wygrał wybory prezydenckie nad Gbagbo,
ale Gbagbo odmówił przekazania władzy, co doprowadziło do
pięciomiesięcznego wznowienia brutalnych konfliktów. W
kwietniu 2011 roku, po szeroko rozpowszechnionych walkach,
Gbagbo formalnie został zmuszony przez uzbrojonych kibiców
Ouattary z pomocą sił ONZ i Francji. Misja pokojowa ONZ
odjechała w czerwcu 2017 r. Ouattara koncentruje się na
odbudowie gospodarki i infrastruktury kraju podczas
odbudowy sił bezpieczeństwa. Gbagbo jest w Hadze na
procesie za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Geografia - Wybrzeże Kości Słoniowej

Gdzie na świecie jest Wybrzeże
Kości Słoniowej? Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka,
granicząca z Oceanem Atlantyckim, między Ghaną i Liberią.
Całkowita powierzchnia kraju Wybrzeże Kości Słoniowej
wynosi 322,463 km2, z czego 318,003 km2 to ziemia. To dość
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
większości płaskie do falistych równin; góry na północnym
zachodzie. Najniższym punktem kraju Wybrzeże Kości
Słoniowej jest Zatoka Gwinei 0 m, najwyższy punkt Monts



Nimba 1,752 m. Klimat jest tropikalna wzdłuż wybrzeża,
półpustynna na dalekiej północy; trzy pory roku - ciepłe i suche
(od listopada do marca), gorące i suche (od marca do maja),
gorące i mokre (od czerwca do października), w.

Mieszkańcy - Wybrzeże Kości Słoniowej
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wybrzeże Kości

Słoniowej. Liczba to: 24,184,810. Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Akan 28,8%, Voltaique lub Gur 16,1%,
Northern Mande 14,5%, Kru 8,5%, Southern Mande 6,9%,
nieokreślone 0,9%, nie-Ivoirian 42,3% ( 2014 est.). Jakie są
języki w kraju Wybrzeże Kości Słoniowej? Francuski
(oficjalny), 60 rodzimych dialektów, z których Dioula jest
najczęściej używanym. A religie: muzułmaninem 42,9%,
katolicki 17,2%, ewangelicki 11,8%, metodystyczny 1,7%, inny
chrześcijanin 3,2%, animista 3,6%, inny wyznawca 0,5%, brak
19,1%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 20.9 rok. Musimy dodać,
że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza,
połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po
urodzeniu)? To: 59 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Wybrzeże Kości Słoniowej? Tutaj: ludność zamieszkuje głównie
na zalesionym południu, z największą koncentracją ludzi
mieszkających w miastach i wokół nich na wybrzeżu Atlantyku;
większość północnej sawanny jest słabo zaludniona wyższymi
stężeniami położonymi wzdłuż korytarzy transportowych.
Główne obszary miejskie kraju Wybrzeże Kości Słoniowej to:
Jamusukro (stolica) 259 000 (2014); Abidżan (siedziba rządu)
4,86 mln; Bouake 762,000 (2015).



Rząd i gospodarka - Wybrzeże Kości Słoniowej
Stolica kraju Wybrzeże Kości Słoniowej to Jamusukro

(stolica ustawodawcza), Abidżan (stolica administracyjna);
uwaga - choć Jamusukro było oficjalną stolicą od 1983 r.,
Abidżan pozostaje stolicą administracyjną, a także oficjalnie
wyznaczoną stolicą handlową; USA, podobnie jak inne kraje,
utrzymuje swoją ambasadę w Abidżanie i rządowy typ
prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 12
powiatów i 2 autonomiczne dzielnice; Abidżan, Bas-Sassandra,
Comoé, Denguélé, Goh-Djiboua, Lacs, Lagunes, Montagnes,
Sassandra-Marahoué, Savanes, Vallee du Bandama, Woroba,
Jamusukro, Zanzan. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Wybrzeże
Kości Słoniowej, ważnymi produktami przemysłowymi są
artykuły spożywcze, napoje; produkty drzewne, rafinacja ropy
naftowej, wydobycie złota, montaż ciężarówek i autobusów,
tekstylia, nawozy, materiały budowlane, elektryczność. Ważne
produkty rolne to kawy, ziarna kakaowego, bananów, ziaren
palmowych, kukurydzy, ryżu, manioku (manioku, tapioki),
słodkich ziemniaków, cukru, bawełny, gumy; timbe.
Najważniejsze towary eksportowe to kakao, kawa, drewno,
ropa naftowa, bawełna, banany, ananasy, olej palmowy, ryby, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Holandia 11,3%,
USA 7,4%, Francja 6,8%, Belgia 6,1%, Niemcy 5,2%, Indie
5,1%, Burkina Faso 4,6%, Mali 4,5%, Szwajcaria 4,1%
(2016). Najważniejsze towary importowe to paliwo,
wyposażenie kapitałowe, żywność, a najważniejsi partnerzy
importowi to Francja 13,5%, Nigeria 13,3%, Chiny 11,8%,
USA 4,2% (2016). Jak bogaty jest Wybrzeże Kości Słoniowej



i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $3,900 (2017 oszacowanie).
To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 46.3% (2015 oszacowanie).

Mapa - Wybrzeże Kości Słoniowej
 



Gorąco polecamy

Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Chorwacja

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Chorwacja.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Chorwacja. Zacznijmy od flagi kraju
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Chorwacja tutaj:
 

Chorwacja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Chorwacja? Zacznijmy od

tego: Ziemie, które dziś stanowią Chorwację, były częścią
Cesarstwa Austro-Węgierskiego aż do zakończenia I wojny
światowej. W 1918 roku Chorwaci, Serbowie i Słoweńcy
utworzyli królestwo znane po 1929 roku jako Jugosławia. Po II
wojnie światowej Jugosławia stała się niezależnym państwem
komunistycznym pod silną ręką marszałka Josipa Broza,
znanego również jako TITO. Chociaż Chorwacja ogłosiła
niepodległość od Jugosławii w 1991 roku, trwała cztery lata
sporadycznych, ale często zgorzkniałych walk, zanim okupacja
serbskich armii została w większości oczyszczona z
chorwackich ziem, wraz z większością ludności etnicznej
Serbów w Chorwacji. Pod nadzorem ONZ ostatnia serbska
enklawa we wschodniej Slawonii powróciła do Chorwacji w
1998 r. Kraj ten dołączył do NATO w kwietniu 2009 r., A UE
w lipcu 2013 r.

Geografia - Chorwacja



Gdzie na świecie jest Chorwacja?
Lokalizacja tego kraju to Południowo-wschodniej Europie, nad
Morzem Adriatyckim, pomiędzy Bośnią i Hercegowiną i
Słowenią. Całkowita powierzchnia kraju Chorwacja wynosi
56,594 km2, z czego 55,974 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
zróżnicowane geograficznie; płaskie równiny wzdłuż węgierskiej
granicy, niskie góry i wyżyny w pobliżu wybrzeża Adriatyku i
wysp. Najniższym punktem kraju Chorwacja jest Morze
Adriatyckie 0 m, najwyższy punkt Dinara 1 831 m. Klimat jest
śródziemnomorskiej i kontynentalnej; klimat kontynentalny
przeważający w gorące lata i mroźne zimy; łagodne zimy, suche
lata wzdłuż wybrzeża.

Mieszkańcy - Chorwacja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Chorwacja. Liczba to:

4,292,095 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Chorwat 90,4%, Serb 4,4%, inne
4,4% (w tym Bośniak, węgierski, słoweński, czeski i romski),
nieokreślone 0,8% (2011 est.). Jakie są języki w kraju
Chorwacja? Chorwacki (oficjalny) ) 95,6%, serbski 1,2%,



pozostałe 3% (w tym węgierski, czeski, słowacki i albański),
nieokreślone 0,2% (2011 rok.). A religie: Katolicki 86,3%,
prawosławny 4,4%, muzułmanin 1,5%, inny 1,5%, nieokreślony
2,5 %, nie religijny lub ateista 3,8% (2011 rok.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 43 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76.1 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Chorwacja? Tutaj: więcej
ludności mieszka w północnej części kraju, a około jedna
czwarta ludności zamieszkuje stolicę Zagrzebia i okolice; wiele
wysp jest słabo zaludnionych. Główne obszary miejskie kraju
Chorwacja to: Zagrzeb (stolica) 68 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Chorwacja
Stolica kraju Chorwacja to Zagre i rządowy typ

parlamentarnej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 20 hrabstw (zupanije, zupanija - liczba
pojedyncza) i 1 miasto (grad - liczba pojedyncza) o
szczególnym statusie hrabstwa; Bjelovarsko-Bilogorska
(Bjelovar-Bilogora), Brodsko-Posavska (Brod-Posavina),
Dubrovacko-Neretvanska (Dubrovnik-Neretva), Istarska
(Istria), Karlovacka (Karlovac), Koprivnicko-Krizevacka
(Koprivnica-Krizevci), Krapinsko-Zagorska ( Krapina-
Zagorje), Licko-Senjska (Lika-Senj), Medimurska
(Medimurje), Osjecko-Baranjska (Osijek-Baranja), Pozesko-
Slavonska (Pozega-Slawonia), Primorsko-Gorańska (Primorje-
Gorski Kotar), Sibensko-Kninska (Sibenik-Knin), Sisacko-
Moslavacka (Sisak-Moslavina), Splitsko-Dalmatinska (Split-
Dalmatia), Varazdinska (Varazdin), Viroviticko-Podravska



(Virovitica-Podravina), Vukovarsko-Srijemska (Vukovar-
Syrmia), Zadarska (Zadar ), Zagrzeb, Zagrebacka (powiat
Zagrzeb). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Chorwacja, ważnymi
produktami przemysłowymi są chemikalia i tworzywa sztuczne,
obrabiarki, metal gotowy, elektronika, surówki i wyroby
walcowane, aluminium, papier, wyroby z drewna, materiały
budowlane, tekstylia, przemysł stoczniowy, rafinacja ropy
naftowej i ropy naftowej, żywność i napoje, turystyka. Ważne
produkty rolne to Roślin uprawnych (pszenica, kukurydza,
jęczmień, burak cukrowy, słonecznik, rzepak, lucerna,
koniczyna); warzywa (ziemniaki, kapusta, cebula, pomidor,
papryka); owoce (jabłka, śliwka, mandarynki, oliwki),
winogrona na wino; zwierzęta gospodarskie (bydło, krowy,
świnie); produkty mleczne. Najważniejsze towary eksportowe
to sprzęt transportowy, maszyny, tekstylia, chemikalia, artykuły
spożywcze, paliwa, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Włochy 13,5%, Słowenia 12,3%, Niemcy
11,6%, Bośnia i Hercegowina 9,2%, Austria 6,3%, Serbia
4,2% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny,
transport i sprzęt elektryczny; chemikalia, paliwa i smary;
artykuły spożywcze, a najważniejsi partnerzy importowi to
Niemcy 16,1%, Włochy 12,6%, Słowenia 10,9%, Austria
7,9%, Węgry 7,1% (2016). Jak bogaty jest Chorwacja i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $24,100 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu



lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 19.5% (2014
oszacowanie).

Mapa - Chorwacja
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Kuba

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Kuba. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Kuba.
Zacznijmy od flagi kraju Kuba tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kuba - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kuba? Zacznijmy od tego:

Rodzima indiańska populacja Kuby zaczęła spadać po
europejskim odkryciu wyspy przez Krzysztofa Kolumba w
1492 r. I po jego rozwoju jako hiszpańskiej kolonii w ciągu
następnych kilku stuleci. Duża liczba afrykańskich niewolników
została przywieziona do pracy na plantacjach kawy i cukru, a
Hawana stała się punktem startowym dla corocznych flot
skarbowych płynących do Hiszpanii z Meksyku i Peru.
Hiszpańska władza ostatecznie doprowadziła do ruchu
niepodległościowego i okazjonalnych buntów, które zostały
surowo stłumione. Interwencja USA podczas wojny
hiszpańsko-amerykańskiej w 1898 roku pomogła
Kubańczykom w obaleniu hiszpańskich rządów. Traktat paryski
uniezależnił Kubę od Hiszpanii w 1898 r., A po trzech i pół
latach późniejszych rządów wojskowych USA, Kuba stała się
niezależną republiką w 1902 r., Po czym wyspa przeżyła szereg
rządów, głównie zdominowanych przez wojskowych i
skorumpowanych polityków. Fidel Castro poprowadził armię
rebeliantów do zwycięstwa w 1959 roku; jego autorytarne
rządy utrzymywały późniejszy reżim przez prawie pięćdziesiąt
lat. Zrezygnował z funkcji przewodniczącego w lutym 2008 r.
Na rzecz swojego młodszego brata Raul Castro.
Komunistyczna rewolucja Kuby, przy poparciu Sowietów,
została wyeksportowana do Ameryki Łacińskiej i Afryki w
latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.



W dniach 8-9 września 2017 r. Huragan Irma przejechał
wzdłuż północnego wybrzeża Kuby powodując rozległe
uszkodzenia struktur, dróg i zasilaczy. Kraj ten stanął w obliczu
poważnego spowolnienia gospodarczego w 1990 r. Po
wycofaniu się z dawnych sowieckich dotacji o wartości 4-6
miliardów dolarów rocznie. Kuba czasami przedstawia
amerykańskie embargo, na miejscu od 1961 r., jako źródło
jego trudności. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiła narastająca
komunikacja z kubańskim rządem w celu zajęcia się interesami
narodowymi. W wyniku starań rozpoczętych w grudniu 2014 r.
W celu przywrócenia stosunków dyplomatycznych z kubańskim
rządem, które zostały zerwane w styczniu 1961 r., Stany
Zjednoczone i Kuba ponownie otworzyły ambasady w swoich
krajach w dniu 20 lipca 2015 r. Jednak embargo pozostaje w
mocy. Nielegalna migracja obywateli Kuby do Stanów
Zjednoczonych drogą morską i lądową jest od dawna
wyzwaniem. W 2016 roku US Coast Guard interwicted 5228
kubańskich obywateli na morzu. Również w roku 2016 44 553
kubańskich imigrantów zaprezentowało się w różnych portach
granicznych na lądach w całym USA. W dniu 12 stycznia 2017
r. Stany Zjednoczone i Kuba podpisały wspólne oświadczenie
kończące tzw. "Mokrą stopę", polityka suchych stóp - dzięki
której obywatelom kubańskim, którzy dotarli do amerykańskiej
ziemi, pozwolono pozostać - ułatwiając repatriację kubańskich
migrantów. Liczba nielegalnych migracji kubańskich znacznie
spadła.

Geografia - Kuba



Gdzie na świecie jest Kuba?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa między Morzem
Karaibskim a Oceanem Atlantyckim, 150 km na południe od
Key West, Floryda. Całkowita powierzchnia kraju Kuba
wynosi 110,860 km2, z czego 109,820 km2 to ziemia. To nie
jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
większości płaska na faliste równiny, z nierównymi wzgórzami i
górami na południowym wschodzie. Najniższym punktem kraju
Kuba jest Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt Pico
Turquino 1,974 m. Klimat jest tropikalna; moderowane przez
wiatry; pora sucha (od listopada do kwietnia); pora deszczowa
(od maja do października) w.

Mieszkańcy - Kuba
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kuba. Liczba to:

11,147,407 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? białe 64,1%, mulat lub mieszane
26,6%, czarne 9,3%. Jakie są języki w kraju Kuba? Hiszpański
(oficjalnie). A religie: nominalnie rzymskokatolicki 85%,
protestant, Świadkowie Jehowy, Żydzi, Santeria. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 41.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 78.8 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Kuba? Tutaj: duże skupiska
ludności w całym kraju, z których znaczniejsze znajdują się w



większych miastach, szczególnie stolica Hawany. Główne
obszary miejskie kraju Kuba to: Hawana (stolica) 2.137
milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Kuba
Stolica kraju Kuba to Hawana i rządowy typ

komunistycznego stanu. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 15 prowincji (provincias, singular - provincia)
i 1 gminę specjalną (municipio especial); Artemisa, Camaguey,
Ciego de Avila, Cienfuegos, Granma, Guantanamo, Holguin,
Isla de la Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas,
Mayabeque, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba,
Villa Clara. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Kuba, ważnymi
produktami przemysłowymi są naftowy, nikiel, kobalt,
farmaceutyki, tytoń, konstrukcji ze stali, cementu, maszyny
rolnicze, Suga. Ważne produkty rolne to cukru, tytoniu,
owoców cytrusowych, kawy, ryżu, ziemniaków, fasoli;
inwentarza żywego. Najważniejsze towary eksportowe to ropa
naftowa, nikiel, wyroby medyczne, cukier, tytoń, ryby, cytrusy,
kawa, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Rosja
22,9%, Wenezuela 15.4%, Hiszpania 10,3% (2016).
Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa, żywność,
maszyny i sprzęt, chemikalia, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 29,2%, Hiszpania 14%, Włochy 5,1% ,
Brazylia 4,7%, Meksyk 4,4%, Rosja 4,3%, Kanada 4,1%,
USA 4% (2016). Jak bogaty jest Kuba i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $11,900 (2016 oszacowanie). To całkiem dobrze.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,



który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Kuba
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Curaçao

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Curaçao.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Curaçao. Zacznijmy od flagi kraju Curaçao
tutaj:
 

Curaçao - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Curaçao? Zacznijmy od

tego: Pierwotnie osiadły przez Indian Arawak, Curacao zostało
zajęte przez Holendrów w 1634 roku wraz z sąsiednią wyspą
Bonaire. Kiedyś w centrum karaibskiego handlu niewolnikami,
Curacao ciężko uderzyło ekonomicznie przez zniesienie
niewolnictwa w 1863 roku. Jego dobrobyt (i sąsiedniej Aruby)

http://mapsguides.com/


został przywrócony na początku XX wieku wraz z budową
rafinerii Isla w celu obsługi nowo odkrytego Wenezuelskie pola
naftowe. W 1954 r. Curacao i kilka innych holenderskich dóbr
na Karaibach zostało zreorganizowanych jako Antyle
Holenderskie, będące częścią Królestwa Niderlandów. W
referendach w 2005 i 2009 r. Obywatele Curacao głosowali,
aby stać się samorządnym krajem w Królestwie Niderlandów.
Zmiana statusu weszła w życie w październiku 2010 r. Wraz z
rozpadem Antyli Holenderskich.

Geografia - Curaçao

Gdzie na świecie jest Curaçao?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa na Morzu
Karaibskim, 55 km od wybrzeża Wenezueli. Całkowita
powierzchnia kraju Curaçao wynosi 444 km2, z czego 444 km2

to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: ogólnie niski, pagórkowaty teren. Najniższym
punktem kraju Curaçao jest Morze Karaibskie 0 m, najwyższy
punkt Mt. Christoffel 372 m. Klimat jest tropikalny klimat
morski, łagodzony przez północno-wschodnie wiatry,
powoduje łagodne temperatury; półsuche z przeciętnymi
opadami 60 cm / yea.

Mieszkańcy - Curaçao
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Curaçao. Liczba to:



149,648 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? większość afro-karaibska;
Holenderskie, francuskie, latynoamerykańskie,
wschodnioazjatyckie, południowoazjatyckie, mniejszości
żydowskie. Jakie są języki w kraju Curaçao? Papiamento
(oficjalny) (język kreolski będący mieszaniną języka
portugalskiego, hiszpańskiego, holenderskiego, angielskiego
oraz, w mniejszym stopniu, francuskim, a także elementy
języków afrykańskich i języka Arawak) 81,2%, holenderski
(oficjalny) ) 8%, hiszpański 4%, angielski (urzędowy) 2,9%,
inne 3,9% (spis ludności z 2001 r.). A religie: Rzymsko-
katolicki 72,8%, zielonoświątkowy 6,6%, protestant 3,2%,
adwentysta 3%, świadek Jehowy 2%, ewangelicki 1,9%, inny
3,8% %, brak 6%, nieokreślone 0,6% (w 2011 r.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 36.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 78.5 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Curaçao? Tutaj: największą
koncentracją na wyspie jest Willemstad; mniejsze osady w
pobliżu wybrzeża można znaleźć na całej wyspie, szczególnie w
północno-zachodniej. Główne obszary miejskie kraju Curaçao
to: Willemstad (stolica) 145 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Curaçao
Stolica kraju Curaçao to Willemstad i rządowy typ

demokracja parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - żaden (część Królestwa Niderlandów). Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Curaçao, ważnymi produktami
przemysłowymi są turystyka owocowa , rafinacja ropy



naftowej, przeładunek ropy naftowej, produkcja lekka, usługi
finansowe i biznesowe. Ważne produkty rolne to Aloes, sorgo,
orzeszki ziemne, warzywa, tropikalna. Najważniejsze towary
eksportowe to produkty, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary importowe to
naftowe ropa naftowa, żywność, producenci, a najważniejsi
partnerzy importowi to nieznane. Jak bogaty jest Curaçao i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $15,000 (2004 oszacowanie). To
całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznane.

Mapa - Curaçao
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Cypr - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Cypr? Zacznijmy od tego:

Była kolonia brytyjska, Cypr stał się niezależny w 1960 roku
po latach oporu wobec brytyjskich rządów. Napięcia między
większością greckiej cypryjskiej mniejszości a mniejszością
turecką na Cyprze osiągnęły szczyt w grudniu 1963 r., Kiedy w
stolicy Nikozji wybuchła przemoc. Pomimo rozmieszczenia sił
pokojowych ONZ w 1964 r., Kontynuowano sporadyczne
przemoc między społecznościami, zmuszając większość
Turków cypryjskich do enklaw na całej wyspie. W 1974 r.
Sponsorowana przez rząd grecki próba obalenia wybranego
prezydenta Cypru spotkała się z interwencją wojskową z
Turcji, która wkrótce opanowała ponad jedną trzecią wyspy.
W 1983 r. Administracja Turków cypryjskich ogłosiła się
"Turecką Republiką Północnego Cypru" ("TRNC"), ale jest
uznawana tylko przez Turcję. Porozumienie ONZ, plan Annana,
nie udało się uzyskać zgody obu społeczności w 2004 r. W
lutym 2014 r., po prawie dwuletniej przerwie, przywódcy obu
społeczności wznowili formalne dyskusje pod auspicjami ONZ,
mające na celu zjednoczenie podzielonej wyspy. Rozmowy
zostały zawieszone w październiku 2014 r., Ale wznowiono je
na dobre w maju 2015 r. Po wyborze nowego prezydenta
Turków cypryjskich. Cała wyspa weszła do UE 1 maja 2004 r.,
Chociaż dorobek prawny UE - zbiór wspólnych praw i
obowiązków - dotyczy tylko obszarów uznanych przez rząd



międzynarodowy i jest zawieszony na obszarze
administrowanym przez Turków cypryjskich. Jednakże
poszczególni Turcy cypryjscy, którzy są w stanie
udokumentować swoją kwalifikowalność do obywatelstwa
Republiki Cypryjskiej, legalnie korzystają z tych samych praw
przyznanych innym obywatelom państw UE. po prawie
dwuletniej przerwie liderzy obu społeczności podjęli formalne
dyskusje pod auspicjami ONZ, mające na celu zjednoczenie
podzielonej wyspy. Rozmowy zostały zawieszone w
październiku 2014 r., Ale wznowiono je na dobre w maju 2015
r. Po wyborze nowego prezydenta Turków cypryjskich. Cała
wyspa weszła do UE 1 maja 2004 r., Chociaż dorobek prawny
UE - zbiór wspólnych praw i obowiązków - ma zastosowanie
tylko do obszarów uznawanych przez rząd międzynarodowy i
jest zawieszony na obszarze administrowanym przez Turków
cypryjskich. Jednakże poszczególni Turcy cypryjscy, którzy są
w stanie udokumentować swoją kwalifikowalność do
obywatelstwa Republiki Cypryjskiej, legalnie korzystają z tych
samych praw przyznanych innym obywatelom państw UE. po
prawie dwuletniej przerwie liderzy obu społeczności podjęli
formalne dyskusje pod auspicjami ONZ, mające na celu
zjednoczenie podzielonej wyspy. Rozmowy zostały zawieszone
w październiku 2014 r., Ale wznowiono je na dobre w maju
2015 r. Po wyborze nowego prezydenta Turków cypryjskich.
Cała wyspa weszła do UE 1 maja 2004 r., Chociaż dorobek
prawny UE - zbiór wspólnych praw i obowiązków - ma
zastosowanie tylko do obszarów uznawanych przez rząd
międzynarodowy i jest zawieszony na obszarze



administrowanym przez Turków cypryjskich. Jednakże
poszczególni Turcy cypryjscy, którzy są w stanie
udokumentować swoją kwalifikowalność do obywatelstwa
Republiki Cypryjskiej, legalnie korzystają z tych samych praw
przyznanych innym obywatelom państw UE. przywódcy obu
społeczności wznowili formalne dyskusje pod auspicjami ONZ,
mające na celu zjednoczenie podzielonej wyspy. Rozmowy
zostały zawieszone w październiku 2014 r., Ale wznowiono je
na dobre w maju 2015 r. Po wyborze nowego prezydenta
Turków cypryjskich. Cała wyspa weszła do UE 1 maja 2004 r.,
Chociaż dorobek prawny UE - zbiór wspólnych praw i
obowiązków - ma zastosowanie tylko do obszarów
uznawanych przez rząd międzynarodowy i jest zawieszony na
obszarze administrowanym przez Turków cypryjskich.
Jednakże poszczególni Turcy cypryjscy, którzy są w stanie
udokumentować swoją kwalifikowalność do obywatelstwa
Republiki Cypryjskiej, legalnie korzystają z tych samych praw
przyznanych innym obywatelom państw UE. przywódcy obu
społeczności wznowili formalne dyskusje pod auspicjami ONZ,
mające na celu zjednoczenie podzielonej wyspy. Rozmowy
zostały zawieszone w październiku 2014 r., Ale wznowiono je
na dobre w maju 2015 r. Po wyborze nowego prezydenta
Turków cypryjskich. Cała wyspa weszła do UE 1 maja 2004 r.,
Chociaż dorobek prawny UE - zbiór wspólnych praw i
obowiązków - ma zastosowanie tylko do obszarów
uznawanych przez rząd międzynarodowy i jest zawieszony na
obszarze administrowanym przez Turków cypryjskich.
Jednakże poszczególni Turcy cypryjscy, którzy są w stanie



udokumentować swoją kwalifikowalność do obywatelstwa
Republiki Cypryjskiej, legalnie korzystają z tych samych praw
przyznanych innym obywatelom państw UE. Cała wyspa
weszła do UE 1 maja 2004 r., Chociaż dorobek prawny UE -
zbiór wspólnych praw i obowiązków - ma zastosowanie tylko
do obszarów uznawanych przez rząd międzynarodowy i jest
zawieszony na obszarze administrowanym przez Turków
cypryjskich. Jednakże poszczególni Turcy cypryjscy, którzy są
w stanie udokumentować swoją kwalifikowalność do
obywatelstwa Republiki Cypryjskiej, legalnie korzystają z tych
samych praw przyznanych innym obywatelom państw UE. Cała
wyspa weszła do UE 1 maja 2004 r., Chociaż dorobek prawny
UE - zbiór wspólnych praw i obowiązków - ma zastosowanie
tylko do obszarów uznawanych przez rząd międzynarodowy i
jest zawieszony na obszarze administrowanym przez Turków
cypryjskich. Jednakże poszczególni Turcy cypryjscy, którzy są
w stanie udokumentować swoją kwalifikowalność do
obywatelstwa Republiki Cypryjskiej, legalnie korzystają z tych
samych praw przyznanych innym obywatelom państw UE.

Geografia - Cypr

Gdzie na świecie jest Cypr?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, wyspa na Morzu



Śródziemnym, na południe od Turcji; uwaga - Cypr postrzega
siebie jako część Europy; geopolitycznie, może być
sklasyfikowany jako mieszczący się w Europie, na Bliskim
Wschodzie lub obu 3500. Całkowita powierzchnia kraju Cypr
wynosi 9,251 km2 (of which 3,355 km2 are in north Cyprus), z
czego 9,241 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: centralną równiną z górami
na północ i południe; rozrzucone ale znaczące równiny wzdłuż
południowego wybrzeża. Najniższym punktem kraju Cypr jest
Morze Śródziemne 0 m, najwyższy punkt Góra Olympus 1 951
m. Klimat jest temperatura umiarkowana; Morze Śródziemne z
gorącymi, suchymi latami i chłodnymi zimami.

Mieszkańcy - Cypr
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Cypr. Liczba to:

1,221,549 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Grecki 98,8%, inny 1% (w tym
maronit, ormiański, turecko-cypryjski), nieokreślony 0,2%.
Jakie są języki w kraju Cypr? grecki (oficjalny) 80,9%, turecki
(oficjalny) 0,2%, angielski 4,1%, rumuński 2,9%, rosyjski
2,5%, bułgarski 2,2% , Arabski 1,2%, filipiński 1,1%, inne
4,3%, nieokreślone 0,6%. A religie: prawosławny 89,1%,
katolicki 2,9%, protestant / anglikanin 2%, muzułmanin 1,8%,
buddysta 1%, inny (w tym maronit, ormiański kościół,
hinduizm) 1,4%, nieznane 1,1%, brak / ateista 0,6%. Ile lat
mają przeciętni ludzie? 36.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:



78.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Cypr? Tutaj:
Populacja skoncentrowana w centralnej Nikozji oraz w
głównych miastach na południu: Pafos, Limassol i Larnaca.
Główne obszary miejskie kraju Cypr to: Nikozja (stolica) 251
000 (2014).

Rząd i gospodarka - Cypr
Stolica kraju Cypr to Nikozja (Lefkosia / Lefkosa) i

rządowy typ Republika Cypryjska - demokracja prezydencka;
Turecka Republika Północnego Cypru (zadeklarowana przez
siebie) - pół-prezydencka demokracja. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 6 dystryktów; Ammochostos
(Famagusta); (wszystkie z wyjątkiem niewielkiej części
znajdującej się w społeczności Turków cypryjskich), Keryneia
(Kirenia, jedyna dzielnica znajdująca się całkowicie w
społeczności Turków cypryjskich), Larnaka (Larnaka, z
niewielką częścią zlokalizowaną w społeczności Turków
cypryjskich), Nikozja (Nikozja; mała część administrowana
przez Turków cypryjskich), Lemesos (Limassol), Pafos
(Paphos); uwaga - 5 "dzielnic" "TRNC" to Gazimagusa
(Famagusta), Girne (Kyrenia), Guzelyurt (Morphou), Iskele
(Trikomo), Lefkosa (Nikozja). Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Cypr, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka sera ,
przetwórstwo żywności i napojów, cement i gips, naprawa i
odnawianie statków, tekstylia, lekkie chemikalia, produkty
metalowe, drewno, papier, kamień i wyroby z gliny. Ważne
produkty rolne to cytrusy, warzywa, jęczmień , winogrona,
oliwki, warzywa; drób, wieprzowina, jagnięcina; mleczarnia,.
Najważniejsze towary eksportowe to cytrusy, ziemniaki,



farmaceutyki, cement, odzież, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Wielka Brytania 12%, Grecja 10,2%,
Szwecja 6,9%, Liberia 5,8%, Libia 4,9% (2016).
Najważniejsze towary importowe to towary konsumpcyjne,
ropa naftowa i smary, maszyny, sprzęt transportowy, a
najważniejsi partnerzy importowi to Grecja 18%, Niemcy
16,9%, Chiny 7,7%, Włochy 5,7%, Zjednoczone Królestwo
5,5%, Korea Południowa 4,4%, Francja 4% (2016). Jak
bogaty jest Cypr i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$36,600 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Cypr
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Czechy - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Czechy? Zacznijmy od

tego: Pod koniec pierwszej wojny światowej Czesi i Słowacy z
dawnego Cesarstwa Austro-Węgierskiego połączyli się
tworząc Czechosłowację. W latach międzywojennych, po
odrzuceniu systemu federalnego, przywódcy nowego kraju
głównie czeskiego byli często zaabsorbowani spełnianiem coraz
bardziej ostrych żądań innych mniejszości etnicznych w
republice, w szczególności Słowaków, Niemców sudeckich i
Rusinów (Ukraińców). W przededniu II wojny światowej
nazistowskie Niemcy zajęły terytorium, które dziś obejmuje
Czechy, a Słowacja stała się niezależnym państwem
sprzymierzonym z Niemcami. Po wojnie zjednoczona, ale
okrojona Czechosłowacja (mniej Rusi) znalazła się w
sowieckiej strefie wpływów. W 1968 r. Inwazja wojsk Układu
Warszawskiego zakończyła wysiłki przywódców kraju
zmierzające do zliberalizowania rządów komunistycznych i
stworzenia " kraj przeszedł bez przemocy "aksamitny rozwód"
na dwa narodowe komponenty: Czechy i Słowację. Czechy
przystąpiły do NATO w 1999 r., A Unia Europejska w 2004 r.
W 2016 r. Kraj zmienił swoją nazwę skróconą na Czechy. kraj
przeszedł bez przemocy "aksamitny rozwód" na dwa narodowe
komponenty: Czechy i Słowację. Czechy przystąpiły do NATO
w 1999 r., A Unia Europejska w 2004 r. W 2016 r. Kraj
zmienił swoją nazwę skróconą na Czechy.



Geografia - Czechy

Gdzie na świecie jest Czechy?
Lokalizacja tego kraju to Europa Środkowa, między
Niemcami, Polską, Słowacją i Austrią. Całkowita powierzchnia
kraju Czechy wynosi 78,867 km2, z czego 77,247 km2 to
ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju?
W ten sposób: Czechy na zachodzie składają się z toczących
się równin, wzgórz i płaskowyżów otoczonych niskimi górami;
Morawy na wschodzie składają się z bardzo pagórkowatego
kraju. Najniższym punktem kraju Czechy jest Labe (rzeka
Łaba) 115 m, najwyższy punkt Snezka 1 602 m. Klimat jest ;
chłodne lata; zimne, zachmurzone, wilgotne zimy.

Mieszkańcy - Czechy
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Czechy. Liczba to:

10,674,723 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Czechy 64,3%, morawskie 5%,
słowackie 1,4%, inne 1,8%, nieokreślone 27,5% (2011 r.).
Jakie są języki w kraju Czechy? Czeski (oficjalny) 95,4%,
słowacki 1,6%, inny 3% (spis ludności z 2011 r.). A religie:
Rzymskokatolicki 10,4%, protestancki (obejmuje braci



czeskich i husytów) 1,1%, inny i nieokreślony 54%, brak
34,5% (2011 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 42.1 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 78.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Czechy? Tutaj: Dość równomiernie rozmieszczone w
większości kraju, ale północne i wschodnie regiony mają
tendencję do większych koncentracji miejskich. Główne
obszary miejskie kraju Czechy to: Praga (stolica) 1,314 miliona
(2015).

Rząd i gospodarka - Czechy
Stolica kraju Czechy to Praga i rządowy typ parlamentarnej

republiki. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 13
regionów (kraje, liczba pojedyncza - kraj) i 1 stolica (hlavni
mesto); Jihocesky (Czechy Południowe), Jihomoravsky
(Morawy Południowe), Karlovarski (Karlovy Vary),
Kralovehradecki (Hradec Kralove), Liberecky (Liberec),
Morawsko (Morawsko-Śląski), Olomoucky (Olomouc),
Pardubicki (Pardubice), Plzensky (Pilzno) , Praha (Praga),
Stredocesky (Środkowe Czechy), Ustecky (Usti), Vysocina
(Highlands), Zlinsky (Zlin). Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Czechy, ważnymi produktami przemysłowymi są pojazdy
mechaniczne dla drobiu , hutnictwo, maszyny i urządzenia,
szkło, uzbrojenie. Ważne produkty rolne to pszenica, ziemniaki,
buraki cukrowe, chmiel, owoce; świnie,. Najważniejsze towary
eksportowe to maszyny i urządzenia transportowe, surowce,
paliwo, chemikalia, a najważniejszymi partnerami eksportowymi
są Niemcy 32,4%, Słowacja 8,4%, Polska 5,8%, Wielka



Brytania 5,2%, Francja 5,2%, Włochy 4,3%, Austria 4,2%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt
transportowy, surowce i paliwa, chemikalia, a najważniejsi
partnerzy importowi to Niemcy 30,6%, Polska 9,6%, Chiny
7,5%, Słowacja 6,3%, Holandia 5,3%, Włochy 4,1% (2016).
Jak bogaty jest Czechy i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$35,200 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 9.7% (2015
oszacowanie).

Mapa - Czechy
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Dania - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Dania? Zacznijmy od tego:

Kiedyś siedziba wikingów, a później główna potęga
północnoeuropejska, przekształciła się w nowoczesny, zamożny
naród, który uczestniczy w ogólnej politycznej i gospodarczej
integracji Europy. Przystąpił do NATO w 1949 r., A EWG
(obecnie UE) w 1973 r. Jednak państwo zrezygnowało z
niektórych elementów unijnego traktatu z Maastricht, w tym z
Europejskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej, europejskiej
współpracy obronnej oraz spraw dotyczących niektórych
wymiarów sprawiedliwości i sprawiedliwości. sprawy
wewnętrzne.

Geografia - Dania

Gdzie na świecie jest Dania?
Lokalizacja tego kraju to Europa Północna, na wybrzeżu
Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, na półwyspie na
północ od Niemiec (Jutlandia); obejmuje również kilka dużych
wysp (Sjaelland, Fyn i Bornholm). Całkowita powierzchnia



kraju Dania wynosi 43,094 km2, z czego 42,434 km2 to ziemia.
To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: niskie i płaskie do łagodnie falujących równin.
Najniższym punktem kraju Dania jest Lammefjord -7 m,
najwyższy punkt Mollehoj / Ejer Bavnehoj 171 m. Klimat jest
umiarkowany; wilgotny i pochmurny; łagodne, wietrzne zimy i
chłodne lata.

Mieszkańcy - Dania
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Dania. Liczba to:

5,605,948 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Duński (obejmuje grenlandzki (w
przeważającej mierze Eskimosów) i farerski) 86,7%, Turecki
1,1%, pozostałe 12,2% (największe grupy to: polski, syryjski,
niemiecki, iracki i rumuński). Jakie są języki w kraju Dania?
duński, farerski, grenlandzki (dialekt inuicki), niemiecki (mała
mniejszość). A religie: Ewangelicki Luteranin (oficjalny) 76%,
muzułmanin 4%, inny (denominacje poniżej 1% każdy, w tym
rzymskokatolicki, Świadek Jehowy, Serbski prawosławny
chrześcijanin, Żyd, baptysta i buddysta) 20% (2017 rok.). Ile
lat mają przeciętni ludzie? 42.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
79.5 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Dania? Tutaj: Z
doskonałym dostępem do Morza Północnego, Cieśniny
Skagerrak, Kattegat i Morza Bałtyckiego, centra ludności
znajdują się zwykle wzdłuż obszarów przybrzeżnych,
szczególnie w Kopenhadze i wschodniej części kraju w.



Główne obszary miejskie kraju Dania to: Kopenhadze (stolica)
1.268 milionów ( 2015).

Rząd i gospodarka - Dania
Stolica kraju Dania to Kopenhaga i rządowy typ

Parlamentarna monarchia konstytucyjna. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - metropolitalna Dania - 5 regionów
(region, liczba pojedyncza - region); Hovedstaden (stolica),
Midtjylland (środkowa Jutlandia), Nordjylland (Północna
Jutlandia), Sjaelland (Zealand), Syddanmark (Południowa
Dania). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Dania, ważnymi
produktami przemysłowymi są surówka rybna , stal, metale
nieżelazne, chemikalia, przetwórstwo spożywcze, maszyny i
sprzęt transportowy, tekstylia i odzież, elektronika,
budownictwo, meble i inne produkty z drewna, przemysł
stoczniowy i remontowy, wiatraki, farmaceutyki, sprzęt
medyczny. Ważne produkty rolne to Jęczmień, pszenica,
ziemniaki, buraki cukrowe; wieprzowina, produkty mleczne;.
Najważniejsze towary eksportowe to maszyny i przyrządy,
mięso i produkty mięsne, produkty mleczne, ryby, farmaceutyki,
meble i projektowanie, wiatraki, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Niemcy 16,3%, Szwecja 11,9%, USA 8,2%,
UK 6,5%, Norwegia 6,1%, Holandia 5,1%, Chiny 4,4%
(2016 ). Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt,
surowce i półfabrykaty dla przemysłu, chemikaliów, zboża i
artykułów spożywczych, dóbr konsumpcyjnych, a najważniejsi
partnerzy importowi to Niemcy 21,4%, Szwecja 12,2%,
Holandia 8%, Chiny 7,3%, Norwegia 5,5%, Wielka Brytania
4,2% (2016). Jak bogaty jest Dania i jak bogaci są ludzie w



tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $49,600 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie
tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 13.4% (2011 oszacowanie).

Mapa - Dania
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tutaj:
 

Dżibuti - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Dżibuti? Zacznijmy od

tego: Francuskie Terytorium Afarów i Issas stało się Dżibuti w
1977 roku. Hassan Gouled Aptidon założył autorytarne jedno-
partyjne państwo i zaczął pełnić funkcję prezydenta do 1999
roku. Niepokoje wśród mniejszości w Afryce w latach 90.
doprowadziły do wojny domowej, która zakończyła się w
2001 roku. z porozumieniem pokojowym między rebeliantami z
Afrii a rządem zdominowanym przez somalijską Issę. W 1999
r. Pierwsze wielopartyjne wybory prezydenckie w Dżibuti
doprowadziły do wyboru Ismaila Omara Guelleha na
prezydenta; został ponownie wybrany na drugą kadencję w
2005 r. i przedłużył kadencję urzędu poprzez poprawkę
konstytucyjną, która umożliwiła mu trzecią kadencję w 2011 r. i
rozpoczęcie czwartej kadencji w 2016 r. Dżibuti zajmuje
strategiczne położenie geograficzne na przecięciu Morza
Czerwonego i Zatoki Adeńskiej i służy jako ważny portal
żeglugowy dla towarów wjeżdżających i wyjeżdżających z
wyżyn wschodnioafrykańskich oraz przeładunków między
Europą, Bliskim Wschodem i Azją. Rząd utrzymuje długotrwałe
więzi z Francją, która utrzymuje znaczącą obecność wojskową
w tym kraju i ma silne powiązania z USA. Dżibuti gości kilka
tysięcy członków amerykańskich sił zbrojnych w prowadzonym
przez USA Camp Lemonnier.



Geografia - Dżibuti

Gdzie na świecie jest Dżibuti?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Wschodnia, granicząca z
Zatoką Adeńską i Morzem Czerwonym, między Erytreą i
Somalią. Całkowita powierzchnia kraju Dżibuti wynosi 23,200
km2, z czego 23,180 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: równina
przybrzeżna i płaskowyż oddzielone górami centralnymi.
Najniższym punktem kraju Dżibuti jest Lac Assal -155 m,
najwyższy punkt Moussa Ali 2 021 m. Klimat jest pustynia;
gorąca, sucha.

Mieszkańcy - Dżibuti
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Dżibuti. Liczba to:

865,267 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Somalijski 60%, Afar 35%, inne 5%
(w tym francuski, arabski, etiopski i włoski). Jakie są języki w
kraju Dżibuti? francuski (oficjalny), arabski (oficjalny) , Somali,
Afa. A religie: Muzułmanin 94%, chrześcijanin 6%. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 23.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 63.6 rok.



Gdzie ludzie mieszkają w kraju Dżibuti? Tutaj: najbardziej
zaludnione obszary znajdują się na wschodzie; największym
miastem jest Dżibuti, liczące ponad 600 000 mieszkańców;
żadne inne miasto w kraju nie ma całkowitej populacji powyżej
50 000. Główne obszary miejskie kraju Dżibuti to: Dżibuti
(stolica) 529 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Dżibuti
Stolica kraju Dżibuti to Dżibuti i rządowy typ pół-

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 6 dystryktów (cercles, singular - cercle); Ali
Sabieh, Arta, Dikhil, Djibouti, Obock, Tadjourah. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Dżibuti, ważnymi produktami przemysłowymi
są budownictwo, przetwórstwo rolne, transport. Ważne
produkty rolne to Owoców, warzyw; kozy, owce, wielbłądy,
skóry zwierząt. Najważniejsze towary eksportowe to
reeksportu, skóry i skórki, kawa (w tranzycie), złom metali, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Etiopia 39%,
Somalia 17,8%, Katar 9,4%, Brazylia 9,1%, Jemen 5,1%
(2016). Najważniejsze towary importowe to żywność, napoje,
sprzęt transportowy , chemikalia, produkty ropopochodne,
odzież, a najważniejsi partnerzy importowi to ZEA 25,8%,
Francja 16,4%, Chiny 10,4%, Arabia Saudyjska 8,4%, Etiopia
7%, Jemen 4,8% (2016). Jak bogaty jest Dżibuti i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $3,600 (2017 oszacowanie). To jest bardzo
niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna



ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 23%.
Mapa - Dżibuti
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Dominika - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Dominika? Zacznijmy od

tego: Dominika była ostatnią z karaibskich wysp, która została
skolonizowana przez Europejczyków głównie z powodu
gwałtownego oporu rodzimych Caribów. Francja oddała w
posiadanie Wielką Brytanię w 1763 r., Która skolonizowała
wyspę w 1805 r. W 1980 r., Dwa lata po odzyskaniu
niepodległości, majątek Dominiki poprawił się, gdy
skorumpowana i tyrańska administracja została zastąpiona
przez Mary Eugenię Charles, pierwszą kobietę premiera na
Karaibach , który pozostał urząd przez 15 lat. W dniu 18
września 2017 r. Huragan Maria przeszedł przez wyspę,
powodując znaczne szkody w strukturach, drogach,
komunikacji i zasilaniu oraz w znacznym stopniu niszcząc
krytyczne obszary rolne.

Geografia - Dominika

Gdzie na świecie jest Dominika?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa między Morzem
Karaibskim a Oceanem Atlantyckim, w połowie drogi między
Portoryko a Trynidadem i Tobago. Całkowita powierzchnia
kraju Dominika wynosi 751 km2, z czego 751 km2 to ziemia.
To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten



sposób: nierówne góry pochodzenia wulkanicznego.
Najniższym punktem kraju Dominika jest Morze Karaibskie 0
m, najwyższy punkt Mne Diablotinów 1447 m. Klimat jest
tropikalny; moderowane przez północno-wschodnie wiatry;
ciężkie opady deszczu.

Mieszkańcy - Dominika
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Dominika. Liczba to:

73,897 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? czarny 86,6%, mieszany 9,1%,
lokalny 2,9%, inny 1,3%, nieokreślony 0,2% (2001 r.). Jakie są
języki w kraju Dominika? angielski (oficjalny), francuski patois.
A religie: Rzymskokatolicki 61,4%, protestancki 28,6% (w tym
ewangelicki 6,7%, adwentysta dnia siódmego 6,1%,
zielonoświątkowy 5,6%, baptysta 4,1%, metodysta 3,7%,
Kościół Boga 1,2%, inne 1,2%), rastafarianin 1,3%, świadek
Jehowy 1.2 %, inne 0,3%, brak 6.1%, nieokreślony 1,1%
(2001 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 33.5 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 77.2 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Dominika? Tutaj: populacja jest gęsto skupiona wzdłuż
wybrzeża, z około jedną trzecią żyjącą w parafii św. wokół
stolicy Roseau; wulkaniczne wnętrze jest słabo zaludnione.
Główne obszary miejskie kraju Dominika to: Roseau (stolica)
15 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Dominika
Stolica kraju Dominika to Roseau i rządowy typ



parlamentarna republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 10 parafii; Św. Andrzeja, św. Dawida, św.
Jerzego, św. Jana, św. Józefa, św. Łukasza, św. Marka, św.
Patryka, św. Pawła, św. Piotra. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Dominika, ważnymi produktami przemysłowymi są mydło
kakaowe , olej kokosowy, turystyka, kopra, meble, bloki
cementowe, buty. Ważne produkty rolne to Banany, owoce
cytrusowe, mango, rośliny okopowe, orzechy kokosowe,.
Najważniejsze towary eksportowe to banany, mydło, olej
zatoki, warzywa, grejpfrut, pomarańcze, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Trynidad i Tobago 15,4%,
Jamajka 13,3%, Arabia Saudyjska 13%, St. Kitts i Nevis
11,8%, Gujana 9,3%, Barbados 5.1%, US 5.1%, Antigua i
Barbuda 4,5%, Egipt 4,1% (2016). Najważniejsze towary
importowe to wytwarzane towary, maszyny i urządzenia,
żywność, chemikalia, a najważniejsi partnerzy importowi to
USA 23,4%, Trynidad i Tobago 18,1%, Włochy 8,7%, Wielka
Brytania 5,4% (2016). Jak bogaty jest Dominika i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $12,000 (2017 oszacowanie). To całkiem
dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 29% (2009
oszacowanie).

Mapa - Dominika
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Dominikana - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Dominikana? Zacznijmy

od tego: Taino - rdzenni mieszkańcy Hispanioli przed
przybyciem Europejczyków - podzielili wyspę na pięć
naczelnych i terytoriów. Krzysztof Kolumb zbadał wyspę
podczas pierwszej podróży w 1492 r. stała się odskocznią do
hiszpańskiego podboju Karaibów i kontynentu
amerykańskiego. W 1697 r. Hiszpania uznała dominację Francji
nad zachodnią trzecią wyspą, która w 1804 r. Stała się Haiti.
Pozostała część wyspy, znana wówczas pod nazwą Santo
Domingo, dążyła do uzyskania własnej niepodległości w 1821
roku, ale została podbita i rządzona przez Haitańczyków przez
22 lata; w 1844 r. Dominikanie dobrowolnie powrócili do
Imperium Hiszpańskiego, ale dwa lata później rozpoczęli
wojnę, która przywróciła niepodległość w 1865 r. Spuścizna
niepokojów, przeważała zasada niereprezentatywna,
ograniczona dyktaturą Rafaela Leonidasa Trujillo w latach
1930-1961. Juan Bosch został wybrany na prezydenta w 1962
r., ale został zdetronizowany podczas wojskowego zamachu
stanu w 1963 r. W 1965 r. Stany Zjednoczone przeprowadziły
interwencję w środku wojna domowa wywołana przez
powstanie w celu przywrócenia Boscha. W 1966 roku Joaquin
Balaguer pokonał Boscha podczas wyborów prezydenckich.
Balaguer utrzymywał silną władzę przez większość następnych
30 lat, kiedy międzynarodowa reakcja na wadliwe wybory



zmusiła go do skrócenia kadencji w 1996 roku. Od tego czasu
odbywają się regularne, konkurencyjne wybory, w których
kandydaci opozycji zdobyli prezydenturę. Były prezydent
Leonel Fernandez Reyna (pierwsza kadencja 1996-2000)
wygrał wybory do nowej kadencji w 2004 r. W związku z
poprawką konstytucyjną umożliwiającą prezydentom służbę w
więcej niż jednej kadencji, a następnie został ponownie
wybrany do drugiej kolejnej kadencji. W 2012 r. Prezydentem
został Danilo Medina Sanchez; został ponownie wybrany w
2016 roku.

Geografia - Dominikana

Gdzie na świecie jest Dominikana?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wschodnie dwie trzecie
wyspy Hispaniola, między Morzem Karaibskim i Oceanem
Atlantyckim, na wschód od Haiti. Całkowita powierzchnia
kraju Dominikana wynosi 48,670 km2, z czego 48,320 km2 to
ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju?
W ten sposób: trudnych górach i górach przeplatanych żyznymi
dolinami. Najniższym punktem kraju Dominikana jest Lago
Enriquillo -46 m, najwyższy punkt Pico Duarte 3 098 m. Klimat
jest tropikalne morze; niewielkie wahania temperatury
sezonowej; sezonowa zmienność opadów w.

Mieszkańcy - Dominikana
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Dominikana. Liczba to:



10,734,247 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? mieszany 70,4% (mestizo / indio
58%, mulat 12,4%), czarny 15,8%, biały 13,5%, inny 0,3%.
Jakie są języki w kraju Dominikana? hiszpański (oficjalny). A
religie: rzymskokatolicki 95%, inne 5%. Ile lat mają przeciętni
ludzie? 28.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 78.3 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Dominikana? Tutaj: rozwój wybrzeża
jest znaczące, zwłaszcza na południowych równinach
nadbrzeżnych iw Dolinie Cibao, gdzie gęstość zaludnienia jest
najwyższa; mniejsze skupiska ludności istnieją we wnętrzu gór
(Cordillera Central). Główne obszary miejskie kraju
Dominikana to: Santo Domingo (stolica) 2.945 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Dominikana
Stolica kraju Dominikana to Santo Domingo i rządowy typ

republiki prezydenckiej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 10 regionów ( regiones, w liczbie pojedynczej
- region); Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, Cibao Norte,
Cibao Sur, El Valle, Enriquillo, Higuamo, Ozama, Valdesia,
Yuma. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Dominikana, ważnymi
produktami przemysłowymi są turystyka jajeczna,
przetwórstwo cukru, wydobycie złota, tekstylia, cement, tytoń,
elementy elektryczne, wyroby medyczne. Ważne produkty rolne
to Kakao, tytoń, trzcina cukrowa, kawa, bawełna, ryż, fasola,
ziemniaki, kukurydza, banany; bydło, świnie, produkty mleczne,
wołowina,. Najważniejsze towary eksportowe to złoto, srebro,



kakao, cukier, kawa, tytoń, mięso, towary konsumpcyjne, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA 47,3%,
Haiti 12%, Kanada 7,8%, Indie 6,2% (2016). Najważniejsze
towary importowe to ropa naftowa, artykuły spożywcze,
bawełna i tkaniny, chemikalia i farmaceutyki, a najważniejsi
partnerzy importowi to USA 40,4%, Chiny 12,5%, Meksyk
5,2% (2016). Jak bogaty jest Dominikana i jak bogaci są ludzie
w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $17,000 (2017 oszacowanie). To całkiem
dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 30.5%
(2016 oszacowanie).

Mapa - Dominikana
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Ekwador

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Ekwador.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Ekwador. Zacznijmy od flagi kraju Ekwador
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Ekwador - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Ekwador? Zacznijmy od

tego: Obecnie Ekwador wchodzi w skład północnego imperium
Inków do czasu podboju Hiszpanii w 1533 r. Quito stał się
siedzibą hiszpańskiego rządu kolonialnego w 1563 r. I częścią
wicekrólestwa Nowej Granady w 1717 r. Terytoria
wiceprezydenta - Nowa Granada (Kolumbia) , Wenezuela i
Quito - uzyskały niepodległość w latach 1819-1822 i utworzyły
federację znaną jako Gran Kolumbia. Kiedy Quito wycofało się
w 1830 roku, tradycyjna nazwa została zmieniona na rzecz
"Republiki równika". W latach 1904-1942 Ekwador stracił
terytorium w serii konfliktów z sąsiadami. Wojna graniczna z
Peru, która wybuchła w 1995 roku, została rozwiązana w 1999
roku. Chociaż Ekwador zaznaczył 30 lat sprawowania władzy
cywilnej w 2004 roku, okres ten był nękany niestabilnością
polityczną. Protesty w Quito przyczyniły się do
średniookresowego zwolnienia trzech Ekwadoru s czterech
ostatnich demokratycznie wybranych prezydentów. Pod koniec
2008 roku wyborcy zatwierdzili nową konstytucję, 20-letnią
Ekwadoru od czasu uzyskania niepodległości. Wybory
parlamentarne odbyły się w kwietniu 2017 r., A wyborcy
wybrali prezydenta Lenina Moreno.

Geografia - Ekwador



Gdzie na świecie jest Ekwador?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Ameryka Południowa,
granicząca z Oceanem Spokojnym w równiku, między
Kolumbią i Peru. Całkowita powierzchnia kraju Ekwador
wynosi 283,561 km2, z czego 276,841 km2 to ziemia. To dość
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
nadbrzeżne równiny (costa), środkowo-andyjskie wyżyny
środkowe (sierra) i płaskie w kierunku wschodniej dżungli
(oriente). Najniższym punktem kraju Ekwador jest Pacyfik 0 m,
najwyższy punkt Chimborazo 6 267 m. Klimat jest wzdłuż
wybrzeża, stając się chłodniejszym lądem na wyższych
wysokościach; tropikalne w dżungli amazońskiej na nizinach.

Mieszkańcy - Ekwador
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Ekwador. Liczba to:

16,290,913 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? mestizo (mieszane indiańskie i białe)
71,9%, Montubio 7,4%, indiańskie 7%, białe 6,1%, afroekust.
4,3%, mulat 1,9%, czarne 1%, inne 0,4% (2010 rok.). Jakie są
języki w kraju Ekwador? hiszpański (kastylijski) 93% (oficjalne
), Keczua 4,1%, inne lokalne 0,7%, zagraniczne 2,2%. A



religie: rzymsko-katolickie 74%, ewangelicki 10,4%, Świadek
Jehowy 1,2%, inne 6,4% (w tym mormoni buddyjscy,
żydowscy, spirytystyczni, muzułmańscy, hinduscy, rdzenne
religie, afroamerykańskie religie Zielonoświątkowy), ateista
7,9%, agnostyk 0,1%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 27.7 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 77 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Ekwador? Tutaj: Prawie połowa populacji koncentruje się
we wnętrzu w basenach i dolinach w Andach intermontan, z
dużymi stężeniami występującymi wzdłuż zachodniego pasa
wybrzeża; lasy deszczowe na wschodzie pozostają słabo
zaludnione. Główne obszary miejskie kraju Ekwador to:
Guayaquil 2,709 miliona; Quito (kapitał) 1.726 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Ekwador
Stolica kraju Ekwador to Quito i rządowy typ republika

prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 24
prowincje (prowincje, liczba pojedyncza - provincia); Azuay,
Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro,
Esmeraldas, Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios,
Manabi, Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza,
Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas ,
Sucumbios, Tungurahua, Zamora-Chinchipe. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Ekwador, ważnymi produktami przemysłowymi
są ropa naftowa z drewna balsa , przetwórstwo spożywcze,
tekstylia, produkty z drewna, chemikalia. Ważne produkty rolne
to banany, kawa, kakao, ryż, ziemniaki, maniok (maniok,



tapioka), plantany, trzcina cukrowa; bydło, owce, świnie,
wołowina, wieprzowina, produkty mleczne; ryby, krewetki;.
Najważniejsze towary eksportowe to ropa naftowa, banany,
kwiaty cięte, krewetki, kakao, kawa, drewno, ryby, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA 32,3%,
Chile 6,8%, Wietnam 6,6%, Peru 5,6 %, Kolumbia 4,8%,
Rosja 4,6% (2016). Najważniejsze towary importowe to
materiały przemysłowe, paliwa i smary, nietrwałe dobra
konsumpcyjne, a najważniejsi partnerzy importowi to USA
23%, Chiny 19%, Kolumbia 8%, Brazylia 4,2% (2016). Jak
bogaty jest Ekwador i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$11,200 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 25.6% (12/2013 est).

Mapa - Ekwador
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Egipt

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Egipt. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Egipt.
Zacznijmy od flagi kraju Egipt tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Egipt - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Egipt? Zacznijmy od tego:

Regularność i bogactwo corocznej powodzi na Nilu w
połączeniu z półizolacją dostarczaną przez pustynie na
wschodzie i zachodzie pozwoliły na rozwój jednej z
największych cywilizacji świata. Zjednoczone królestwo
powstało ok. 3200 pne, a szereg dynastii rządził w Egipcie
przez następne trzy tysiące lat. Ostatnia rodzimej dynastii spadł
do Persów w 341 pne, którzy z kolei zostali zastąpieni przez
Greków, Rzymian i Bizancjum. To Arabowie wprowadzili islam
i język arabski w VII wieku i rządzili przez następne sześć
wieków. Lokalna kasta wojskowa, mamelucy przejęli kontrolę
około 1250 r. I nadal rządzili po podboju Egiptu przez Turków
osmańskich w 1517 r. Ukończenie Kanału Sueskiego w 1869 r.
Podniosło Egipt jako ważny światowy węzeł komunikacyjny.
Zasadniczo, aby chronić swoje inwestycje, Wielka Brytania
przejęła kontrolę nad rządem Egiptu w 1882 roku, ale
nominalna lojalność wobec Imperium Osmańskiego trwała aż
do 1914 roku. Częściowo niezależna od Wielkiej Brytanii w
1922 roku, Egipt uzyskał pełną suwerenność od Wielkiej
Brytanii w 1952 roku. Ukończenie Aswan High Dam w 1971
roku i powstałe jezioro Nasser zmienił uświęcone od wieków
miejsce Nilu w rolnictwie i ekologii Egiptu. Szybko rosnąca
populacja (największy w świecie arabskim), ograniczone grunty
orne i uzależnienie od Nilu nadal nadmiernie obciążają zasoby i



stresują społeczeństwo. Rząd walczył o zaspokojenie potrzeb
ludności Egiptu poprzez reformy gospodarcze i ogromne
inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną i fizyczną.
Zainspirowany rewolucją Tunezyjską w 2010 r. Egipskie grupy
opozycyjne przeprowadziły demonstracje i strajki robotników
w całym kraju, w 2011 r. zakończyła się likwidacja prezydenta
Hosniego Mubaraka. Wojsko w Egipcie przejęło przywództwo
na szczeblu krajowym do czasu ustanowienia nowego
parlamentu na początku 2012 r .; później tego samego roku
Mohammed Morsi wygrał wybory prezydenckie. Po wielu
gwałtownych protestach wiosną 2013 r. Przeciwko rządowi
Morsiego i Bractwu Muzułmańskiemu Egipskie Siły Zbrojne
interweniowały i usunęły Morsiego z władzy w lipcu 2013 r. I
zastąpiły go tymczasowym prezydentem Adlem Mansourem. W
styczniu 2014 r. Wyborcy zatwierdzili nową konstytucję w
drodze referendum, aw maju 2014 r. Wybrany na
przewodniczącego Abdelfattaha Elsisi. Egipt wybrał nową
ustawę w grudniu 2015 r., Pierwszy parlament od 2012 r.
Mohammed Morsi wygrał wybory prezydenckie. Po wielu
gwałtownych protestach wiosną 2013 r. Przeciwko rządowi
Morsiego i Bractwu Muzułmańskiemu Egipskie Siły Zbrojne
interweniowały i usunęły Morsiego z władzy w lipcu 2013 r. I
zastąpiły go tymczasowym prezydentem Adly Mansour. W
styczniu 2014 r. Wyborcy zatwierdzili nową konstytucję w
drodze referendum, aw maju 2014 r. Wybrany na
przewodniczącego Abdelfattaha Elsisi. Egipt wybrał nową
ustawę w grudniu 2015 r., Pierwszy parlament od 2012 r.
Mohammed Morsi wygrał wybory prezydenckie. Po wielu



gwałtownych protestach wiosną 2013 r. Przeciwko rządowi
Morsiego i Bractwu Muzułmańskiemu Egipskie Siły Zbrojne
interweniowały i usunęły Morsiego z władzy w lipcu 2013 r. I
zastąpiły go tymczasowym prezydentem Adly Mansour. W
styczniu 2014 r. Wyborcy zatwierdzili nową konstytucję w
drodze referendum, aw maju 2014 r. Wybrany na
przewodniczącego Abdelfattaha Elsisi. Egipt wybrał nową
ustawę w grudniu 2015 r., Pierwszy parlament od 2012 r.
wyborcy zatwierdzili nową konstytucję w drodze referendum,
aw maju 2014 r. wybrany prezydent Abdelfattah Elsisi. Egipt
wybrał nową ustawę w grudniu 2015 r., Pierwszy parlament od
2012 r. wyborcy zatwierdzili nową konstytucję w drodze
referendum, aw maju 2014 r. wybrany prezydent Abdelfattah
Elsisi. Egipt wybrał nową ustawę w grudniu 2015 r., Pierwszy
parlament od 2012 r.

Geografia - Egipt

Gdzie na świecie jest Egipt?
Lokalizacja tego kraju to Północna Afryka, granicząca z
Morzem Śródziemnym, między Libią a Strefą Gazy, a Morzem
Czerwonym na północ od Sudanu, i obejmuje azjatycki
półwysep Synaj 2700. Całkowita powierzchnia kraju Egipt
wynosi 1,001,450 km2, z czego 995,450 km2 to ziemia. To



dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
rozległy pustynny płaskowyż przerwany doliną Nilu i deltą.
Najniższym punktem kraju Egipt jest Qattara Depresja -133 m,
najwyższy punkt Góra Catherine 2.629 m. Klimat jest pustynia;
gorące, suche lata z umiarkowanymi zimami.

Mieszkańcy - Egipt
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Egipt. Liczba to:

97,041,072 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? Egipski
99,6%, inne 0,4% (2006 census). Jakie są języki w kraju
Egipt? arabski (oficjalny), angielski i francuski szeroko
rozumiany przez wykształcone klasy. A religie: muzułmańskie
(głównie sunnickie) 90%, chrześcijańskie (większość
koptyjskich prawosławnych, inni chrześcijanie to ormiański
apostolski, katolicki, maronicki, prawosławny, i anglikański)
10% (w 2015 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 23.9 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 73 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Egipt? Tutaj: około 95% ludności żyje w odległości 20
km od Nilu i jego delty; rozległe obszary kraju pozostają słabo
zaludnione lub niezamieszkane. Główne obszary miejskie kraju
Egipt to: Kair (stolica) 18,772 milionów; Aleksandria 4.778
milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Egipt
Stolica kraju Egipt to Kair i rządowy typ prezydencka

republika. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 27



gubernatorstw (muhafazat, liczba pojedyncza - muhafazat); Ad
Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar (Morze Czerwone), Al
Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah
(Aleksandria), Al Isma'iliyah (Ismailia), Al-Dżizah (Giza), Al
Minufiyah, Al Minya, Al-Qahirah ( Kair), Al Qalyubiyah, Al
Uqsur (Luxor), Al Wadi al Jadid (Nowa Dolina), As Suways
(Suez), Ash Sharqiyah, Aswan, Asjut, Bani Suwayf, Bur Sa'id
(Port Said), Dumyat (Damietta) , Janub Sina '(południowe
Synaj), Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina'
(Północne Synaj), Suhaj. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Egipt,
ważnymi produktami przemysłowymi są , przetwórstwo
spożywcze, turystyka, chemikalia, farmaceutyki, węglowodory,
budownictwo, cement, metale, produkcja lekka. Ważne
produkty rolne to bawełnę, ryż, kukurydzę, pszenicę, fasolę,
owoce, warzywa; bydło, bawoły wodne, owce, kozy.
Najważniejsze towary eksportowe to ropa naftowa i produkty
ropopochodne, owoce i warzywa, bawełna, tekstylia, produkty
metalowe, chemikalia, żywność przetworzona, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są ZEA 12,5%,
Arabia Saudyjska 7,7%, Włochy 6,5%, Turcja 6,3%, Wielka
Brytania 4,6%, USA 4,5% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i wyposażenie, artykuły spożywcze,
chemikalia, wyroby z drewna, paliwa, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 12,9%, Niemcy 8,7%, USA 5,3%, Włochy
4,5%, Turcja 4,3%, Arabia Saudyjska 4,1% (2016). Jak
bogaty jest Egipt i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$13,000 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że



oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 25.2% (2011
oszacowanie).

Mapa - Egipt
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Salwador

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Salwador.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Salwador. Zacznijmy od flagi kraju
Salwador tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Salwador - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Salwador? Zacznijmy od

tego: El Salvador uzyskał niepodległość od Hiszpanii w 1821
roku i od Ameryki Środkowej w 1839 roku. 12-letnia wojna
domowa, która kosztowała około 75 000 ofiar, została
zakończona w 1992 roku, kiedy rząd i lewicowi rebelianci
podpisali traktat przewidujący i reformy polityczne. Salwador
jest zagrożony przez jeden z najwyższych na świecie
wskaźników zabójstw i wszechobecnych gangów
przestępczych.

Geografia - Salwador

Gdzie na świecie jest Salwador?
Lokalizacja tego kraju to Ameryka Środkowa, na północnym
Pacyfiku, pomiędzy Gwatemalą i Hondurasem. Całkowita
powierzchnia kraju Salwador wynosi 21,041 km2, z czego
20,721 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: głównie góry z wąskim
pasmem nadmorskim i płaskowyżą. Najniższym punktem kraju
Salwador jest Ocean Spokojny 0 m, najwyższy punkt Cerro El
Pital 2,730 m. Klimat jest tropikalny; pora deszczowa (od maja
do października); pora sucha (od listopada do kwietnia);



tropikalne na wybrzeżu; umiarkowane na wyżynach.

Mieszkańcy - Salwador
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Salwador. Liczba to:

6,172,011 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Mestizo 86,3%, biały 12,7%,
Amerindian 0,2% (w tym Lenca, Kakawira, Nahua-Pipil),
czarny 0,1%, inne 0,6% (2007 est.). Jakie są języki w kraju
Salwador? Hiszpański (urzędowy), Nawat (pośród niektórych
Indian). A religie: Rzymskokatolicki 50%, protestancki 36%,
inny 2%, żaden 12% (2014 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
27.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 74.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Salwador? Tutaj: Chociaż jest
najmniejszym krajem w obszarze lądowym w Ameryce
Środkowej Salwador ma populację 18 razy większą niż Belize;
co najmniej 20% ludności mieszka za granicą; wysoka gęstość
zaludnienia na terenie całego kraju, ze szczególną koncentracją
wokół stolicy San Salvado. Główne obszary miejskie kraju
Salwador to: SAN Salvador (stolica) 1.098 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Salwador
Stolica kraju Salwador to San Salvado i rządowy typ

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 14 departamentów (departamentos, singular -
departamento); Ahuachapan, Cabanas, Chalatenango,
Cuscatlan, La Libertad, La Paz, La Union, Morazan, San
Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate,



Usulutan. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Salwador, ważnymi
produktami przemysłowymi są przetwórstwo spożywcze,
napoje, ropa naftowa, chemikalia, nawozy, tekstylia, meble,
metale lekkie. Ważne produkty rolne to Kawy, cukru,
kukurydzy, ryżu, fasoli, nasion oleistych, bawełny, sorgo;
wołowina, produkty mleczne. Najważniejsze towary
eksportowe to eksport offshore, kawa, cukier, tekstylia i
odzież, etanol, chemikalia, elektryczność, produkcja żelaza i
stali, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA
48,3%, Honduras 14,2%, Gwatemala 13,5%, Nikaragua
6,5%, Kostaryka 4,7% (2016). Najważniejsze towary
importowe to surowce, towary konsumpcyjne, dobra
kapitałowe, paliwa, artykuły spożywcze, ropa naftowa, energia
elektryczna, a najważniejsi partnerzy importowi to USA 37,9%,
Gwatemala 10,2%, Chiny 8,8% , Meksyk 7.6%, Honduras
6,3% (2016). Jak bogaty jest Salwador i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $8,900 (2017 oszacowanie). To dość niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 34.9% (2015
oszacowanie).

Mapa - Salwador
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Gwinea Równikowa

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Gwinea Równikowa.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Gwinea Równikowa. Zacznijmy od flagi
kraju Gwinea Równikowa tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gwinea Równikowa - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Gwinea Równikowa?

Zacznijmy od tego: Gwinea Równikowa uzyskała niepodległość
w 1968 r. Po 190 latach rządów hiszpańskich; jest to jedno z
najmniejszych państw w Afryce, składające się z terytorium
stałego lądu i pięciu zamieszkałych wysp. Stolica Malabo
znajduje się na wyspie Bioko, około 25 km od wybrzeża
Kamerunu w Zatoce Gwinejskiej. W latach 1968-1979
autokratyczny prezydent Francisco Macias Nguema
praktycznie zniszczył wszystkie polityczne, gospodarcze i
społeczne instytucje tego kraju, zanim został obalony przez
swojego bratanka Teodoro Obiang Nguema Mbasogo w
zamachu stanu. Prezydent Obiang rządził od października 1979
r. I został ponownie wybrany w 2016 r. Chociaż nominalnie
demokracja konstytucyjna od 1991 r., Wybory prezydenckie i
parlamentarne od 1996 r. Zostały ogólnie uznane za błędne.
Prezydent sprawuje niemal całkowitą kontrolę nad systemem
politycznym i wprowadził prawne i biurokratyczne bariery,
które uniemożliwiają opozycję polityczną. Gwinea Równikowa
doświadczyła szybkiego wzrostu gospodarczego z powodu
odkrycia dużych rezerw ropy naftowej na morzu, aw ciągu
ostatniej dekady stała się trzecim co do wielkości eksporterem
ropy w Afryce Subsaharyjskiej. Pomimo ogromnych zysków
gospodarczych z wydobycia ropy, które spowodowały
ogromny wzrost dochodów rządowych w ostatnich latach,



spadek światowych cen ropy znacząco obciążył budżet
państwa. Gwinea Równikowa nadal dąży do dywersyfikacji
swojej gospodarki i zwiększenia inwestycji zagranicznych,
pomimo ograniczonej poprawy warunków życia ludności.

Geografia - Gwinea Równikowa

Gdzie na świecie jest Gwinea
Równikowa? Lokalizacja tego kraju to Afryka Środkowa,
granicząca z Zatoką Biafry, pomiędzy Kamerunem a Gabonem.
Całkowita powierzchnia kraju Gwinea Równikowa wynosi
28,051 km2, z czego 28,051 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: równiny
przybrzeżne dochodzą do wewnętrznych wzgórz; wyspy są
wulkaniczne. Najniższym punktem kraju Gwinea Równikowa
jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Pico Basile 3,008
m. Klimat jest Tropikalnych; zawsze gorące, wilgotne.

Mieszkańcy - Gwinea Równikowa
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Gwinea Równikowa.

Liczba to: 778,358 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu
ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka? Fang 85,7%, Bubi 6,5%,
Mdowe 3,6%, Annobon 1,6%, Bujeba 1,1%, inne 1,4% (spis
z 1994 r.). Jakie są języki w kraju Gwinea Równikowa?



Hiszpański (oficjalny) 67,6%, inny (w tym francuski
(urzędowy), Fang, Bubi) 32,4% (spis ludności w 1994 r.). A
religie: Nominalnie chrześcijanin i głównie katolicy, praktyki
pogańskie. Ile lat mają przeciętni ludzie? 19.8 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 64.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Gwinea Równikowa? Tutaj: Tylko dwa duże miasta, ponad 30
000 osób (Bata na stałym lądzie i stolica Malabo na wyspie
Bioko); małe społeczności są rozproszone po całym
kontynencie i pięciu zamieszkałych wysp. Główne obszary
miejskie kraju Gwinea Równikowa to: Malabo (stolica) 145
000 (2014).

Rząd i gospodarka - Gwinea Równikowa
Stolica kraju Gwinea Równikowa to Malabo; uwaga - na

stałym lądzie w pobliżu Djibloho budowana jest nowa stolica
Oyala; Malabo znajduje się na wyspie Bioko i rządowy typ
prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 7 prowincji (prowincje, liczba pojedyncza -
provincia); Annobon, Bioko Norte, Bioko Sur, Centro Sur,
Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Gwinea Równikowa, ważnymi produktami przemysłowymi są
ropa naftowa, gaz ziemny, tartak. Ważne produkty rolne to
Kawa, kakao ryż, ignamy, maniok (maniok, tapioka), banany,
orzechy oleju palmowego; żywy inwentarz; timbe.
Najważniejsze towary eksportowe to produkty ropopochodne,
timbe, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Indie
19,4%, Chiny 13,5%, Korea Południowa 13,2%, Hiszpania



12,3%, Włochy 5,1%, Holandia 5,1%, USA 4,1% (2016).
Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa wyposażenie
sektora, inny sprzęt, materiały budowlane, pojazdy, a
najważniejsi partnerzy importowi to USA 23,3%, Hiszpania
21,8%, Chiny 12,8% (2016). Jak bogaty jest Gwinea
Równikowa i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $34,900 (2017
oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 44% (2011 oszacowanie).

Mapa - Gwinea Równikowa
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Erytrea

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Erytrea.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Erytrea. Zacznijmy od flagi kraju Erytrea
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Erytrea - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Erytrea? Zacznijmy od

tego: Po odzyskaniu niepodległości od włoskiej kontroli
kolonialnej w 1941 r. I 10 lat brytyjskiej kontroli
administracyjnej, ONZ utworzyła Erytreę jako autonomiczny
region w ramach federacji etiopskiej w 1952 r. Pełna aneksja
Etiopii przez Erytreę jako prowincję 10 lat później wywołała
gwałtowną 30-letnią walkę o niezależność, która zakończyła się
w 1991 r. rebeliantami Erytrei pokonującymi siły rządowe.
Erytrejczycy w przeważającej większości zatwierdzili
niepodległość w referendum w 1993 roku. Isaias Afworki był
jedynym prezydentem Erytrei od czasu uzyskania
niepodległości; jego rządy, szczególnie od 2001 r., były bardzo
autokratyczne i represyjne. Jego rząd stworzył wysoce
zmilitaryzowane społeczeństwo, realizując niepopularny
program obowiązkowego poboru do służby narodowej,
czasem o nieokreślonej długości. Dwumiesięczna wojna
graniczna z Etiopią, która wybuchła w 1998 roku, zakończyła
się pod auspicjami ONZ w grudniu 2000 roku. Powołano
operację pokojową ONZ, która monitorowała Strefę
Tymczasowej Strefy o szerokości 25 km. Utworzona w
kwietniu 2003 r. Komisja graniczna w Erytrei i Etiopii (EEBC)
miała za zadanie "wytyczać i rozgraniczać granicę traktatu
kolonialnego w oparciu o stosowne umowy kolonialne (1900,
1902 i 1908) i obowiązujące prawo międzynarodowe". EEBC
w dniu 30 listopada 2007 r. Zdalnie wytyczyła granicę,



przypisując miasto Badme do Erytrei, pomimo utrzymywania
przez Etiopię tamtejszych sił od czasu wojny w latach 1998-
2000. Erytrea nalegała, aby ONZ zakończyło swoją misję
pokojową 31 lipca 2008 r. Erytrea przyjęła decyzję "wirtualnej
demarkacji" EEBC i wielokrotnie wzywała Etiopię do usunięcia
swoich wojsk. Etiopia nie zaakceptowała decyzji o demarkacji,
a żadna ze stron nie podjęła sensownego dialogu w celu
rozwiązania impasu. Erytrea podlega kilku rezolucjom Rady
Bezpieczeństwa ONZ (początkowo w 2009 r. I odnawianych
corocznie) nakładających embargo na broń i zakaz
podróżowania oraz zamrożeniu aktywów niektórych osób,
mając na względzie dowody na poparcie zbrojnych grup
opozycyjnych w regionie.

Geografia - Erytrea

Gdzie na świecie jest Erytrea?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Wschodnia, granicząca z
Morzem Czerwonym, pomiędzy Dżibuti i Sudanem. Całkowita
powierzchnia kraju Erytrea wynosi 117,600 km2, z czego
101,000 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: zdominowane przez
rozszerzenie etiopskich północno-południowych gór, schodzące
na wschód do przybrzeżnej równiny pustynnej, na północnym-



zachodzie do pagórkowatego terenu i na południowym
zachodzie do płaskich, toczących się równin. Najniższym
punktem kraju Erytrea jest niedaleko Kulul w obrębie Danakil
Depression -75 m, najwyższy punkt Soira 3 018 m. Klimat jest
, sucha pustynia wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego;
chłodniej i wilgotniej w środkowych wyżynach (do 61 cm
opadów rocznie, najcięższy od czerwca do września);
półpustynne na zachodnich wzgórzach i nizinach,.

Mieszkańcy - Erytrea
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Erytrea. Liczba to:

5,918,919 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? dziewięć uznanych grup etnicznych:
Tigrinya 55%, Tigre 30%, Saho 4%, Kunama 2%, Rashaida
2%, Bilen 2%, inne (Afar, Beni Amir , Nera) 5% (2010 r.).
Jakie są języki w kraju Erytrea? Tigrinya (oficjalny), arabski
(oficjalny), angielski (oficjalny), Tigre, Kunama, afar, inne języki
kuszyckie. A religie: Muslim, coptic christian, katolicki,
protestancki. Ile lat mają przeciętni ludzie? 19.7 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 65.2 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Erytrea? Tutaj: gęstość jest najwyższa w centrum kraju w
miastach i wokół miast Asmara (stolica) i Keren; mniejsze
osiedla istnieją na północy i południu. Główne obszary miejskie
kraju Erytrea to: Asmara (stolica) 804,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Erytrea
Stolica kraju Erytrea to Asmara (Asmera) i rządowy typ



prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 6 regionów (zobatat, liczba pojedyncza -
zoba); Anseba, Debub (Południe), Debubawi K'eyih Bahri
(Południowe Morze Czerwone), Gash Barka, Ma'akel
(Central), Semenawi Keyih Bahri (Północne Morze Czerwone).
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Erytrea, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwórstwo żywności dla ryb , napoje,
odzież i tekstylia, produkcja lekka, sól, cement. Ważne
produkty rolne to Sorgo, soczewica, warzywa, kukurydza,
bawełna, tytoń, sizal; zwierzęta gospodarskie, kozy;.
Najważniejsze towary eksportowe to złoto i inne minerały,
hodowla zwierząt, sorgo, tekstylia, żywność, drobni producenci
przemysłowi, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Chiny 57,7%, Indie 21,9%, Korea Południowa 4,9%, Serbia
4,2% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny,
produkty naftowe, żywność, towary przemysłowe, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 18,1%, Zjednoczone
Emiraty Arabskie 15,4%, Arabia Saudyjska 13,7%, Włochy
6,5%, Turcja 5,9%, Brazylia 5,3%, Belgia 4,1% (2016). Jak
bogaty jest Erytrea i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$1,400 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 50% (2004
oszacowanie).

Mapa - Erytrea
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Estonia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Estonia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Estonia. Zacznijmy od flagi kraju Estonia
tutaj:
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Estonia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Estonia? Zacznijmy od

tego: Po stuleciach rządów duńskich, szwedzkich, niemieckich i
rosyjskich, Estonia uzyskała niepodległość w 1918 r.
Przymusowo wcielony do ZSRR w 1940 r. - akcja nigdy nie
uznana przez USA i wiele innych krajów - odzyskała jego
wolność w 1991 r. wraz z upadkiem Związku Radzieckiego.
Od czasu ostatnich wojsk rosyjskich, które odeszły w 1994 r.,
Estonia mogła promować stosunki gospodarcze i polityczne z
Zachodem. Dołączyła do NATO i UE wiosną 2004 r.,
Formalnie dołączyła do OECD pod koniec 2010 r. I przyjęła
euro jako oficjalną walutę 1 stycznia 2011 r.

Geografia - Estonia

Gdzie na świecie jest Estonia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Wschodnia, granicząca z
Morzem Bałtyckim i Zatoką Fińską, między Łotwą a Rosją.
Całkowita powierzchnia kraju Estonia wynosi 45,228 km2, z
czego 42,388 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy



opisać teren kraju? W ten sposób: podmokłe, niziny; płaskie na
północy, pagórkowate na południu. Najniższym punktem kraju
Estonia jest Bałtyk 0 m, najwyższy punkt Suur Munamagi 318
m. Klimat jest ; mokre, umiarkowane zimy, chłodne lata.

Mieszkańcy - Estonia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Estonia. Liczba to:

1,251,581 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? estoński 68,7%, rosyjski 24,8%,
ukraiński 1,7%, białoruski 1%, finski 0,6%, inny 1,6%,
nieokreślony 1,6% (2011 rok.). Jakie są języki w kraju
Estonia? Estoński (oficjalny) 68,5%, rosyjski 29,6%, ukraiński
0,6%, inny 1,2%, nieokreślony 0,1% (2011 est.). A religie:
Luterański 9,9%, prawosławny 16,2%, inny chrześcijanin (w
tym metodysta, adwentysta dnia siódmego, katolik,
zielonoświątkowiec ) 2,2%, pozostałe 0,9%, brak 54,1%,
nieokreślone 16,7% (w 2011 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
42.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Estonia? Tutaj: Dość równomiernie
rozmieszczone w większości kraju, a obszary miejskie
przyciągają większą i gęstszą ludność. Główne obszary miejskie
kraju Estonia to: Tallinn ( kapitał) 391,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Estonia
Stolica kraju Estonia to Tallinn i rządowy typ

parlamentarnej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 15 hrabstw (maakonnad, liczba pojedyncza -



maakond); Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kardla), Ida-Virumaa
(Johvi), Jarvamaa (Paide), Jogevamaa (Jogeva), Laanemaa
(Haapsalu), Laane-Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Parnu),
Polvamaa (Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuressaare),
Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi),
Vorumaa (Voru). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Estonia,
ważnymi produktami przemysłowymi są żywność dla ryb ,
inżynieria, elektronika, drewno i produkty z drewna, tekstylia;
technologia informacyjna, telekomunikacja. Ważne produkty
rolne to Zboża, ziemniaki, warzywa; zwierzęta gospodarskie i
produkty mleczne;. Najważniejsze towary eksportowe to
maszyny i urządzenia elektryczne 30%, produkty spożywcze i
napoje 9%, paliwa mineralne 6%, drewno i wyroby z drewna
14%, artykuły z metali nieszlachetnych 7%, meble i pościel
11%, pojazdy i części 3%, chemikalia 4% (2016 est.), a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Szwecja 17.9%,
Finlandia 16%, Łotwa 9,2%, Rosja 6,5%, Litwa 6%, Niemcy
5,9%, Norwegia 4,1% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i urządzenia elektryczne 28%, paliwa
mineralne 11%, żywność i produkty spożywcze 10 %, pojazdy
9%, produkty chemiczne 8%, metale 8% (2015 r.), a
najważniejsi partnerzy importowi to Finlandia 13%, Niemcy
11%, Litwa 9%, Szwecja 8,3%, Łotwa 8,2%, Polska 7,2%,
Holandia 6,3%, Rosja 5,7% , Chiny 4.8% (2016). Jak bogaty
jest Estonia i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $31,500 (2017
oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,



który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 21.3% (2015
oszacowanie).

Mapa - Estonia
 

Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Etiopia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Etiopia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Etiopia. Zacznijmy od flagi kraju Etiopia
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Etiopia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Etiopia? Zacznijmy od

tego: Wyjątkowa wśród krajów afrykańskich starożytna
monarchia etiopska utrzymała wolność od rządów kolonialnych,
z wyjątkiem krótko żyjącej włoskiej okupacji w latach 1936-
41. W 1974 r. Junta wojskowa, Derg, odrzuciła cesarza Haile
Selassie (który rządził od 1930 r.) I ustanowiła państwo
socjalistyczne. Rozdarty przez krwawe zamachy stanu,
powstania, zakrojone na szeroką skalę susze i masowe
problemy uchodźców, reżim został w końcu obalony w 1991
roku przez koalicję rebeliantów, Etiopski Ludowy Rewolucyjny
Front Demokratyczny. Konstytucja została przyjęta w 1994 r.,
A pierwsze wybory wielopartyjne w Etiopii odbyły się w 1995
r. Wojna graniczna z Erytreą pod koniec lat 90. zakończyła się
traktatem pokojowym w grudniu 2000 r. W listopadzie 2007 r.
komisja graniczna w Erytrei i Etiopii (EEBC) wydała konkretne
współrzędne jako praktycznie wyznaczające granicę i ogłosiła,
że prace zostały zakończone. Zarzucając, że EEBC działała
poza swoim mandatem przy wydawaniu współrzędnych, Etiopia
nie przyjęła ich i nie wycofała oddziałów z wcześniej
kwestionowanych obszarów ogłoszonych przez EEBC jako
należących do Erytrei. W sierpniu 2012 r. Długoletni
przywódca premiera Meles Zenawi zmarł na stanowisku i został
zastąpiony przez swojego wicepremiera Hailemariama
Desalegna, co oznacza pierwsze pokojowe przejście władzy od
dziesięcioleci.



Geografia - Etiopia

Gdzie na świecie jest Etiopia?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Wschodnia, na zachód od
Somalii. Całkowita powierzchnia kraju Etiopia wynosi
1,104,300 km2, z czego 1 milion km2 to ziemia. To jest mały
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
płaskowyżu centralnego pasma górskiego podzielonej przez
Wielkiego Rowu. Najniższym punktem kraju Etiopia jest
Danakil Depresja -125 m, najwyższy punkt Ras dejen 4550 m.
Klimat jest tropikalny monsun z szerokiej zmienności
wywołanej topograficzna.

Mieszkańcy - Etiopia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Etiopia. Liczba to:

105,350,020. Ten kraj należy do najbardziej zaludnionych na
świecie. Kto tu mieszka? Oromo 34,4%, Amhara (Amara)
27%, Somali (Somalie) 6,2%, Tigraj (Tigrinia) 6,1%, Sidama
4%, Gurage 2,5%, Welaita 2,3%, Hadiya 1,7%, Afar (Affar)
1,7%, Gamo 1,5 %, Gedeo 1.3%, Silte 1.3%, Kefficho 1.2%,
inne 8.8% (2007 est.). Jakie są języki w kraju Etiopia? Oromo
(oficjalny język roboczy w stanie Oromiya) 33,8%, amharski
(oficjalny język narodowy) 29,3%, somalijski (oficjalny język



roboczy stanu Sumale) 6,2%, Tigrigna (Tigrinya) (oficjalny
język roboczy państwa Tigray) 5,9%, Sidamo 4%, Wolaytta
2,2%, Gurage 2%, Afar (oficjalny język roboczy państwa do
oddania) 1.7 %, Hadiyya 1.7%, Gamo 1.5%, Gedeo 1.3%,
Opuuo 1.2%, Kafa 1.1%, pozostałe 8.1%, angielski (główny
język obcy nauczany w szkołach), arabski (2007 est.). A religie:
Etiopska prawosławna 43,5%, muzułmańska 33,9%,
protestancka 18,5%, tradycyjna 2,7%, katolicka 0,7%, inna
0,6% (2007 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 17.9 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 62.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Etiopia? Tutaj: Najwyższa gęstość występuje na
wyżynach północnej i środkowej obszary kraju, w
szczególności wokół położonej w centrum stolicy Addis Abeby;
Daleki Wschód i południowy wschód są słabo zaludnione.
Główne obszary miejskie kraju Etiopia to: Addis Abeba
(stolica) 3.238 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Etiopia
Stolica kraju Etiopia to Addis Abeba i rządowy typ

federalna republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 9 państw o statusie etnicznym (kililoch, liczba
pojedyncza - kilo) i 2 samorządne administracje (astedaderoch,
singular - astedader); Adis Abeba (Addis Ababa), Afar, Amara
(Amhara), Binshangul Gumuz, Dire Dawa, Gambela Hizboch
(Gambela Peoples), Hareri Hizb (ludzie Harariego), Oromiya
(Oromia), Sumale (Somali), Tigraj, Ye Debub Biheroch
Bihereseboch na Hizboch (Southern Nations, Nationalities and



Peoples). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Etiopia, ważnymi
produktami przemysłowymi są przetwórstwo spożywcze,
napoje, tekstylia, skóra, odzież, chemikalia, obróbka metali,
cement. Ważne produkty rolne to Zbóż, kawy, nasion oleistych,
bawełny, trzciny cukrowej, warzyw, khatu, kwiatów ciętych;
skóry, bydło, owce, kozy; ryba. Najważniejsze towary
eksportowe to kawa (27%, według wartości), nasiona roślin
oleistych (17%), warzywa jadalne, w tym khat (17%), złoto (
13%), kwiaty (7%), żywe zwierzęta (7%), surowe wyroby
skórzane (3%), produkty mięsne (3%), a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są USA 9,7%, Arabia Saudyjska
9,6%, Niemcy 8,5%, Szwajcaria 7,5%, Chiny 5.1 %, ZEA
4,9%, Pakistan 4,4% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i samoloty (14% według wartości),
wyroby metalowe i metalowe, (14%), materiały elektryczne,
(13%), produkty naftowe (12%), pojazdy silnikowe (10%),
chemikalia i nawozy (4%), a najważniejsi partnerzy importowi
to Chiny 28,8%, USA 8%, Indie 6,7%, Kuwejt 5% (2016).
Jak bogaty jest Etiopia i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$2,100 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 29.6% (2014
oszacowanie).

Mapa - Etiopia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Falklandy

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Falklandy.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Falklandy. Zacznijmy od flagi kraju
Falklandy tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Falklandy - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Falklandy? Zacznijmy od

tego: Choć pierwszy raz został zauważony przez angielskiego
nawigatora w 1592 r., Pierwsze lądowanie (angielskie)
nastąpiło dopiero około wieku później w 1690 r., A pierwsza
osada (francuski) została założona dopiero w 1764 r. Kolonia
została przekazana Hiszpanii dwa lata później Wyspy od tego
czasu są przedmiotem sporu terytorialnego, najpierw między
Wielką Brytanią a Hiszpanią, potem między Wielką Brytanią i
Argentyną. Wielka Brytania dochodziła swoich roszczeń do
wysp, ustanawiając tu w 1833 r. Garnizon marynarki wojennej.
Argentyna zaatakowała wyspy 2 kwietnia 1982 r. Brytyjczycy
odpowiedzieli oddziałem ekspedycyjnym, który wylądował
siedem tygodni później i po zaciętych walkach wymusił na
Argentynie 14 czerwca 1982 r. Po zakończeniu działań
wojennych i wycofaniu sił argentyńskich administracja brytyjska
została wznowiona. W odpowiedzi na ponawiane rozmowy z
Argentyny o zrzeczenie się przez Wielką Brytanię kontroli nad
wyspami,

Geografia - Falklandy



Gdzie na świecie jest Falklandy?
Lokalizacja tego kraju to Południowa Ameryka Południowa,
wyspy na południowym Atlantyku, około 500 km na wschód
od południowej Argentyny. Całkowita powierzchnia kraju
Falklandy wynosi 12,173 km2, z czego 12,173 km2 to ziemia.
To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: kamienisto, pagórkowato, górzysto z pewnymi
bagnistymi, falującymi równinami. Najniższym punktem kraju
Falklandy jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Mount
Usborne 705 m. Klimat jest zimne morskie; silne zachodnie
wiatry, zachmurzenie, wilgotne; deszcz występuje przez ponad
połowę dni w roku; średnie roczne opady wynoszą 60 cm w
Stanley; okazjonalny śnieg przez cały rok, z wyjątkiem stycznia
i lutego, ale zazwyczaj nie gromadzi się.

Mieszkańcy - Falklandy
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Falklandy. Liczba to:

3,198. Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka?
Falkland Islander 48,3%, brytyjski 23,1%, St. Helenian 7,5%,
chilijski 4,6%, mieszany 6%, inny 8,5%, nieokreślony 2%
(2016 rok.). Jakie są języki w kraju Falklandy? Angielski 89%,



hiszpański 7,7%, inne 3,3% (2006 est. ). A religie: Christian
57,1%, inne 1,6%, brak 35,4%, nieokreślone 6% (2016 rok).
Ile lat mają przeciętni ludzie? nieznane. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
77.9. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Falklandy? Tutaj: bardzo
mała populacja, większość mieszkańców mieszka w okolicach
Stanley. Główne obszary miejskie kraju Falklandy to: Stanley
(stolica) 2,000 (2014).

Rząd i gospodarka - Falklandy
Stolica kraju Falklandy to Stanley i rządowy typ

demokracja parlamentarna (Zgromadzenie Ustawodawcze);
samorządne terytorium zamorskie w Wielkiej Brytanii. Rzućmy
okiem na podziały administracyjne - brak (terytorium zamorskie
Wielkiej Brytanii, również zadeklarowane przez Argentynę).
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Falklandy, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwórstwo ryb, kalmarów i wełny;
turystyka. Ważne produkty rolne to Upraw paszowych i
warzywnych; dziczyzna, owce, produkty mleczne;.
Najważniejsze towary eksportowe to wełna, skóry, mięso,
dziczyzna, ryby, kalmary, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Hiszpania 67,8%, Zjednoczone Królestwo
10%, Namibia 8,9%, USA 7,2% (2016). Najważniejsze
towary importowe to paliwo, żywność i napoje, materiały
budowlane, odzież, a najważniejsi partnerzy importowi to
Wielka 68,8%, Grecja 8,8%, Wybrzeże Kości Słoniowej
6,7%, Hiszpania 5,7%, Holandia 4,8% (2016). Jak bogaty jest
Falklandy i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą



liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $96,200 (2012
oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Falklandy
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Wyspy Owcze

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Wyspy Owcze.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Wyspy Owcze. Zacznijmy od flagi kraju
Wyspy Owcze tutaj:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


 

Wyspy Owcze - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wyspy Owcze? Zacznijmy

od tego: Populacja Wysp Owczych w dużej mierze wywodzi
się od osadników wikingów, którzy przybyli w IX wieku.
Wyspy są powiązane politycznie z Danią od XIV wieku.
Wysoki stopień samorządności uzyskały Wyspy Owcze w
1948 r., Które mają autonomię w większości spraw
wewnętrznych, podczas gdy Dania jest odpowiedzialna za
sprawiedliwość, obronę i sprawy zagraniczne. Wyspy Owcze
nie są częścią Unii Europejskiej.

Geografia - Wyspy Owcze

Gdzie na świecie jest Wyspy
Owcze? Lokalizacja tego kraju to Europa Północna, grupa
wysp pomiędzy Morzem Norweskim a Oceanem Atlantyckim,
około połowa drogi między Islandią i Norwegią. Całkowita
powierzchnia kraju Wyspy Owcze wynosi 1,393 km2, z czego
1,393 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać



teren kraju? W ten sposób: chropowaty, skalisty, niektóre
niskie szczyty; klify wzdłuż większości wybrzeża. Najniższym
punktem kraju Wyspy Owcze jest Oceanu Atlantyckiego 0 m,
najwyższy punkt Slaettaratindur 882 m. Klimat jest Łagodne
zimy, chłodne lata; zwykle pochmurno; mglisty, wietrznie.

Mieszkańcy - Wyspy Owcze
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wyspy Owcze. Liczba to:

50,730 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Wysp Owczyka 88%
(skandynawskie i anglosaskie), duńskie 7,6%, inne 4,4% (w
tym: islandzki, norweski, grenlandzki, filipiński, tajski, brytyjski).
Jakie są języki w kraju Wyspy Owcze? Farerski 93,8%
(pochodzący z staronordyjskiego), duński 3,2%, pozostałe 3%
(2011 est.). A religie: Chrześcijanin 89,3% (głównie ewangelicki
luteranin), 0,7%, więcej niż jedna religia 0,2%, brak 3,8%,
nieokreślone 6% ( 2011 est.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
37.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 80.5 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Wyspy Owcze? Tutaj: wyspa
Streymoy jest zdecydowanie najbardziej zaludniona z ponad
40% populacji; ma około dwa razy więcej mieszkańców niż
Eysturoy, druga najludniejsza wyspa; siedem z zamieszkałych
wysp ma mniej niż 100 osób. Główne obszary miejskie kraju
Wyspy Owcze to: Torshavn (stolica) 21 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Wyspy Owcze
Stolica kraju Wyspy Owcze to Torshavn i rządowy typ



demokracja parlamentarna (Parlament Wysp Owczych); część
Królestwa Danii. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
żaden (część Królestwa Danii, samorządny zagraniczny podział
administracyjny Danii); nie ma podziału administracyjnego
pierwszego rzędu, zgodnie z definicją rządu USA, ale jest 30
gmin. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Wyspy Owcze, ważnymi
produktami przemysłowymi są , przetwórstwa ryb, turystyki,
drobnych napraw i remontów statków, rękodzieła. Ważne
produkty rolne to Mleka, ziemniaków, warzyw, owiec, łososia,
śledzia, makreli i innych ryb. Najważniejsze towary eksportowe
to Ryb i produktów rybnych (97%) (2017 r.), a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Wielka Brytania
17,8%, Rosja 17,3%, Niemcy 9,8%, Chiny 9,2%, Dania
6,5%, USA 6%, Hiszpania 4,8%, Polska 4,3 % (2016).
Najważniejsze towary importowe to towary konsumpcyjne,
maszyny i sprzęt transportowy, paliwa, surowce i półprodukty,
samochody, a najważniejsi partnerzy importowi to Dania
26,6%, Niemcy 10,7%, Chiny 10,6%, Norwegia 10,2%,
Polska 6,2%, Irlandia 5%, Chile 4.2 % (2016). Jak bogaty jest
Wyspy Owcze i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$40,000 (2014 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 4.2% (2012
oszacowanie).

Mapa - Wyspy Owcze
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Fidżi

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Fidżi. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Fidżi.
Zacznijmy od flagi kraju Fidżi tutaj:
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http://mapsguides.com/


Fidżi - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Fidżi? Zacznijmy od tego:

Fidżi stało się niepodległe w 1970 r. Po prawie stuleciu jako
brytyjska kolonia. Demokratyczne rządy zostały przerwane
przez dwa przewroty wojskowe w 1987 r. Spowodowane
troską o rząd postrzegany jako zdominowany przez
społeczność indyjską (potomkowie robotników kontraktowych
przywiezionych na wyspy przez Brytyjczyków w XIX wieku).
Przełomy i konstytucja z 1990 r., Która scementowała
miejscową melanezyjską kontrolę nad Fidżi, doprowadziły do 
ciężkiej emigracji indiańskiej; utrata populacji spowodowała
trudności gospodarcze, ale zapewniła, że Melaneńczycy stali się
większością. Nowa konstytucja uchwalona w 1997 r. Była
bardziej sprawiedliwa. Bezpłatne i pokojowe wybory w 1999 r.
Doprowadziły do rządu kierowanego przez Indo-Fijiana, ale
przewrót kierowany przez cywilów w 2000 r. Zapoczątkował
długi okres politycznych zawirowań. Wybory parlamentarne
przeprowadzone w 2001 r. Dostarczyły Fidżi demokratycznie
wybranemu rządowi pod przewodnictwem premiera Laisenii
Qarase. Wybrany ponownie w maju 2006 r., Qarase został
wyparty w grudniowym wojskowym zamachu stanu pod
dowództwem komodora Voreqa Bainimarama, który
początkowo mianował się po nim prezydentem, ale w styczniu
2007 r. Został tymczasowym premierem. Po latach politycznych
zawirowań, we wrześniu 2014 r. Odbyły się długo zwlekające
wybory parlamentarne, które uznano za "wiarygodne" przez



międzynarodowych obserwatorów, co doprowadziło do
ponownego wyboru Bainimarama.

Geografia - Fidżi

Gdzie na świecie jest Fidżi?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp na
południowym Pacyfiku, około dwie trzecie drogi z Hawajów do
Nowej Zelandii. Całkowita powierzchnia kraju Fidżi wynosi
18,274 km2, z czego 18,274 km2 to ziemia. To jest mały kraj.
Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie góry
pochodzenia wulkanicznego. Najniższym punktem kraju Fidżi
jest Ocean Spokojny 0 m, najwyższy punkt Tomanivi 1,324 m.
Klimat jest tropikalne morskie; tylko nieznaczne zmiany
temperatury sezonowej.

Mieszkańcy - Fidżi
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Fidżi. Liczba to: 920,938

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? iTaukei 56,8% (głównie melanezyjskie z domieszką
polinezyjską), indyjskie 37,5%, rotuman 1,2%, pozostałe 4,5%
(europejskie, część europejska, inne wysp Pacyfiku, chiński ).
Jakie są języki w kraju Fidżi? Angielski (oficjalny), Fidżi
(oficjalny), Hindustani. A religie: Protestant 45% (Metodysta
34,6%, Zgromadzenie Boga 5,7%, Adwentarz Dnia Siódmego
3,9%, Anglican 0,8%), Hinduski 27,9%, inny chrześcijanin
10,4%, Rzymianin 9,1% , Muzułmanin 6,3%, sikhia 0,3%, inne



0,3%, brak 0,8% (2007 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
28.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 73 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Fidżi? Tutaj: Około 70% ludności żyje na
wyspie Viti Levu; w przybliżeniu połowa populacji żyje na
obszarach miejskich. Główne obszary miejskie kraju Fidżi to:
SUVA (stolica) 176,000 (2014).

Rząd i gospodarka - Fidżi
Stolica kraju Fidżi to Suva (na Viti Levu) i rządowy typ

republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 14 prowincji i 1 zależność; Ba, Bua,
Cakaudrove, Kadavu, Lau, Lomaiviti, Macuata, Nadroga i
Navosa, Naitasiri, Namosi, Ra, Rewa, Rotuma, Serua, Tailevu.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Fidżi, ważnymi produktami
przemysłowymi są turystyka rybna , przetwórstwo cukru,
odzież, kopra, złoto, srebro, tarcica, małe domki. Ważne
produkty rolne to cukrowa, orzechy kokosowe, maniok
(maniok, tapioka), ryż, słodkie ziemniaki, banany; bydło,
świnie, konie, kozy;. Najważniejsze towary eksportowe to
cukier, odzież, złoto, drewno, ryby, melasa, olej kokosowy,
mineralny worek, a najważniejszymi partnerami eksportowymi
są USA 21,8%, Australia 18,1% , NZ 8,5%, Chiny 6,2%,
Tonga 5,1%, Vanuatu 5,1%, Wlk. Brytania 4,5%, Kiribati
4,1% (2016). Najważniejsze towary importowe to
wyprodukowane towary, maszyny i sprzęt transportowy,
produkty naftowe, żywność, chemikalia, a najważniejsi
partnerzy importowi to NZ 17,1%, Australia 17%, Singapur



15,1%, Chiny 15%, Japonia 6,7% (2016). Jak bogaty jest
Fidżi i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $9,900 (2017
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 31% (2009 oszacowanie).

Mapa - Fidżi
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tutaj:
 

Finlandia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Finlandia? Zacznijmy od

tego: Finlandia była prowincją, a następnie wielkim księstwem
pod Szwecją od XII do XIX w. I autonomicznym Wielkim
Księstwem Rosji po 1809 r. W 1917 r. Uzyskała całkowitą
niepodległość. Podczas II wojny światowej Finlandia
skutecznie broniła swojej niepodległości poprzez współpracę z
Niemcami. i oparły się kolejnym najazdom Związku
Radzieckiego - aczkolwiek z pewną utratą terytorium. W
kolejnym półwieczu Finlandia przekształciła się z gospodarki
rolnej / leśnej w zróżnicowaną nowoczesną gospodarkę
przemysłową; dochód na jednego mieszkańca należy do
najwyższych w Europie Zachodniej. Członek UE od 1995 r.
Finlandia była jedynym krajem nordyckim, który przystąpił do
wspólnej waluty euro na początku swojej inicjacji w styczniu
1999 r. W XXI wieku kluczowymi cechami nowoczesnego
państwa opiekuńczego Finlandii jest wysokiej jakości edukacja,
promowanie równości,

Geografia - Finlandia



Gdzie na świecie jest Finlandia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Północna, graniczący z
Morzem Bałtyckim, Zatoką Botnicką i Zatoką Fińską, między
Szwecją i Rosją. Całkowita powierzchnia kraju Finlandia
wynosi 338,145 km2, z czego 303,815 km2 to ziemia. To dość
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
większości niskich, płaskich do falistych równin przeplatanych
jeziorami i niskimi wzgórzami. Najniższym punktem kraju
Finlandia jest Morze Bałtyckie 0 m, najwyższy punkt Halti
(alternatywnie Haltia, Haltitunturi, Haltiatunturi ). Klimat jest
Temperatura umiarkowana zimna; potencjalnie subarktyczny,
ale stosunkowo łagodny ze względu na umiarkowany wpływ
Prądu Północnoatlantyckiego, Morza Bałtyckiego i ponad 60
000 jezior, w.

Mieszkańcy - Finlandia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Finlandia. Liczba to:

5,518,371 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Finn 93,4%, Szwed 5,6%,
Rosyjski 0,5%, Estoński 0,3%, Romani 0,1%, Sami 0,1%
(2006). Jakie są języki w kraju Finlandia? fiński (oficjalny)



88,3%, szwedzki (oficjalny) 5,3%, rosyjski 1,4%, inny 5%
(2016 r. .). A religie: Lutheran 72%, prawosławny 1,1%, inne
1,6%, nieokreślone 25,3% (2016 rok.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 42.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 81 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Finlandia? Tutaj: Zdecydowana większość
ludzi znajduje się na południu; północne obszary wewnętrzne
pozostają słabo zaludnione. Główne obszary miejskie kraju
Finlandia to: Helsinki (stolica) 1,18 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Finlandia
Stolica kraju Finlandia to Helsinki i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 19
regionów (maakunnat, liczba pojedyncza - maakunta (fiński),
landskapen, liczba pojedyncza - landskapet (szwedzki)); Aland
(szwedzki), Ahvenanmaa (fiński); Etela-Karjala (fiński), Sodra
Karelen (szwedzki) [South Karelia]; Etela-Pohjanmaa
(Finnish), Sodra Osterbotten (Swedish) [South Ostrobothnia];
Etela-Savo (fiński), Sodra Savolax (szwedzki) [South Savo];
Kanta-Hame (Finlandia), Egentliga Tavastland (szwedzki);
Kainuu (fiński), Kajanaland (szwedzki); Keski-Pohjanmaa
(fiński), Mellersta Osterbotten (szwedzki) [Środkowa
Ostrobothnia]; Keski-Suomi (fiński), Mellersta Finland
(szwedzki) [Środkowa Finlandia]; Kymenlaakso (fiński),
Kymmenedalen (szwedzki); Lappi (fiński), Lappland
(szwedzki); Paijat-Hame (Finlandia), Paijanne-Tavastland
(szwedzki); Pirkanmaa (fiński), Birkaland (szwedzki)
[Tampere]; Pohjanmaa (fiński), Osterbotten (szwedzki)



[Ostrobothnia]; Pohjois-Karjala (fiński), Norra Karelen
(szwedzki) [North Karelia]; Pohjois-Pohjanmaa (fiński), Norra
Osterbotten (szwedzki) [North Ostrobothnia]; Pohjois-Savo
(fiński), Norra Savolax (szwedzki) [North Savo]; Satakunta
(fińska i szwedzka); Uusimaa (fiński), Nyland (szwedzki)
[Newland]; Varsinais-Suomi (Finnish), Egentliga Finland
(Swedish) [Southwest Finland]. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Finlandia, ważnymi produktami przemysłowymi są metale rybne
i wyroby metalowe, elektronika, maszyny i przyrządy naukowe,
przemysł stoczniowy, celuloza i papier, artykuły spożywcze,
chemikalia, tekstylia, odzież. Ważne produkty rolne to
Jęczmienia, pszenicy, buraków cukrowych, ziemniaków; bydło
mleczne;. Najważniejsze towary eksportowe to elektryczny i
optyczny, maszyny, sprzęt transportowy, papier i celuloza,
chemikalia, metale podstawowe; timbe, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Niemcy 13,1%, Szwecja 10,6%,
USA 7,6%, Holandia 6,7%, Rosja 5,7%, Chiny 5,2%, Wielka
Brytania 4,8% (2016). Najważniejsze towary importowe to
artykuły spożywcze, ropa naftowa i produkty naftowe,
chemikalia, sprzęt transportowy, żelazo i stal, maszyny,
komputery , produkty przemysłu elektronicznego, przędzę i
tkaniny tekstylne, ziarna, a najważniejsi partnerzy importowi to
Niemcy 16,9%, Szwecja 16,1%, Rosja 11,1%, Holandia 8,6%
(2016). Jak bogaty jest Finlandia i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $44,000 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie
tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w



odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Finlandia
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szczegółowa mapa Francja. Zacznijmy od flagi kraju Francja
tutaj:
 

Francja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Francja? Zacznijmy od

tego: Francja jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych
krajów na świecie i jest liderem wśród narodów europejskich.
Odgrywa znaczącą globalną rolę jako stały członek Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO,
G-7, G-20, UE i innych organizacji wielostronnych. Francja
powróciła do zintegrowanej struktury dowodzenia NATO w
2009 r., Odwracając decyzję DE Gaulle'a z 1966 r. O
wycofaniu sił francuskich z NATO. Od 1958 r. Skonstruował
hybrydowy prezydencko-parlamentarny system rządzenia,
odporny na niestabilności doświadczane we wcześniejszych,
bardziej czysto parlamentarnych administracjach. W ostatnich
dziesięcioleciach jej pojednanie i współpraca z Niemcami
okazały się kluczowe dla integracji gospodarczej Europy, w tym
wprowadzenia wspólnej waluty, euro, w styczniu 1999 r. Na
początku XXI wieku

Geografia - Francja



Gdzie na świecie jest Francja?
Lokalizacja tego kraju to Europa Zachodnia, granicząca z
Zatoką Biskajską i kanałem La Manche, między Belgią i
Hiszpanią, na południowy wschód od Wielkiej Brytanii; nad
Morzem Śródziemnym, między Włochami i Hiszpanią.
Całkowita powierzchnia kraju Francja wynosi 643,801 km2;
551,500 km2 (metropolitan France), z czego 640,427 km2;
549,970 km2 (metropolitan France) to ziemia. To dość duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie
płaskie równiny lub łagodnie falujące wzgórza na północy i
zachodzie; reszta to góry, zwłaszcza Pireneje na południu, Alpy
na wschodzie. Najniższym punktem kraju Francja jest Odcinek
rzeki Rhone -2 m, najwyższy punkt Mont Blanc 4 810 m.
Klimat jest generalnie chłodne zimy i łagodne lata, ale łagodne
zimy i gorące lata wzdłuż Morza Śródziemnego; okazjonalnie
silny, zimny, suchy, od północy do północno-zachodniego
wiatru znanego jako mistral,.

Mieszkańcy - Francja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Francja. Liczba to:

67,106,161. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?



celtyckim i łacińskim z krzyżackim, słowiańskim,
północnoafrykańskim, indochińskim, baskijskimi
mniejszościami. Jakie są języki w kraju Francja? francuskimi
(oficjalne) 100%, zanikającymi regionalnymi dialektami i języki
(prowansalski, bretoński, alzacki, korsykański, kataloński,
baskijski, flamandzki, oksytański, Picard). A religie:
chrześcijanin (przeważnie katolicki) 63-66%, muzułmanin 7-
9%, buddysta 0,5-0,75%, żydowski 0,5-0,75%, pozostałe
0,5-1,0%, brak 23-28%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 41.4
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 81.9 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Francja? Tutaj: znaczna część populacji
koncentruje się na północy i południowym wschodzie; chociaż
w całym kraju jest wiele aglomeracji miejskich, to Paryż jest
zdecydowanie największym miastem, z Lyonem w odległym
drugim. Główne obszary miejskie kraju Francja to: Paryżu
(stolicy) 10.843 miliona; Lyon 1.609 milionów; Marsylia-Aix-
en-Provence 1.605 milionów; Lille 1,027 miliona; Nice-Cannes
967,000; Tuluza 938,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Francja
Stolica kraju Francja to Paryż i rządowy typ Pół-

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 18 regionów (regiony, liczba pojedyncza -
region); Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte
(bez Burgundii), Bretania (Bretania), Centre-Val de Loire
(Dolina Loary), Corse (Korsyka), Grand Est (Grand East),
Gwadelupa, Guyane (Gujana Francuska), Hauts-de-France



(Górna Francja), Ile-de-France, Martynika, Mayotte,
Normandie (Normandia), Nouvelle-Aquitaine (Nowa
Akwitania), Occitanie (Occitania), Kraj Loary (Lands of
Loara), Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Reunion. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Francja, ważnymi produktami
przemysłowymi są maszyny dla ryb , chemikalia, samochody,
metalurgia, samolot, elektronika; tekstylia, przetwórstwo
żywności; turystyka. Ważne produkty rolne to Pszenica, zboża,
buraki cukrowe, ziemniaki, winogrona; wołowina, produkty
mleczne;. Najważniejsze towary eksportowe to maszyny i
sprzęt transportowy, samolot, tworzywa sztuczne, chemikalia,
produkty farmaceutyczne, żelazo i stal, napoje, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Niemcy 16%,
Hiszpania 7,6%, USA 7,3%, Włochy 7,2%, Zjednoczone
Królestwo 7%, Belgia 6,8% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i sprzęt, pojazdy, ropa naftowa, statki
powietrzne, tworzywa sztuczne, chemikalia, a najważniejsi
partnerzy importowi to Niemcy 19,3%, Belgia 10,6%,
Holandia 7,9%, Włochy 7,8%, Hiszpania 7%, USA 5,8%,
Chiny 5,1%, Zjednoczone Królestwo 4,2% (2016 ). Jak
bogaty jest Francja i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$43,600 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 14%
(2013 oszacowanie).



Mapa - Francja
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Polinezja Francuska - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Polinezja Francuska?

Zacznijmy od tego: Francuzi przyłączali się do różnych
polinezyjskich grup wysp w XIX wieku. We wrześniu 1995 r.
Francja podjęła szeroko zakrojone protesty, wznawiając testy
jądrowe na atolu Mururoa po trzyletnim moratorium. Testy
zostały wstrzymane w styczniu 1996 r. W ostatnich latach
autonomia francuskiej Polinezji znacznie się rozszerzyła.

Geografia - Polinezja Francuska

Gdzie na świecie jest Polinezja
Francuska? Lokalizacja tego kraju to Oceania, pięć
archipelagów (archipelag des Tuamotu, Iles Gambier, Iles
Marquises, Iles Tubuai, Wyspy Towarzystwa) na południowym
Pacyfiku, w połowie drogi między Ameryką Południową a
Australią. Całkowita powierzchnia kraju Polinezja Francuska
wynosi 4,167 km2 (118 islands and atolls; 67 are inhabited), z
czego 3,827 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: mieszanka chropowaty
wysokich wysp i niskich wysp z rafami. Najniższym punktem
kraju Polinezja Francuska jest Oceanu Spokojnego 0 m,
najwyższy punkt Mont Orohena 2,24 m. Klimat jest
tropikalnych, ale umiarkowana.



Mieszkańcy - Polinezja Francuska
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Polinezja Francuska.

Liczba to: 287,881 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu
ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka? polinezyjskiego 78%, Chiński
12%, lokalny francuski 6%, metropolita francuski 4%. Jakie są
języki w kraju Polinezja Francuska? francuski (oficjalny) 70%,
Polinezji (oficjalny) 28,2%, inny 1,8% (2012 est.). A religie:
Protestantyści 54%, katolicy 30%, inni 10%, bez religii 6%. Ile
lat mają przeciętni ludzie? 31.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
77.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Polinezja Francuska?
Tutaj: Większość ludności mieszka na Wyspach Towarzystwa,
jednym z pięciu archipelagów, które obejmują najbardziej
zaludnioną wyspę - Tahiti - z około 70% populacji kraju.
Główne obszary miejskie kraju Polinezja Francuska to: Papeete
(stolica) 133 000 (2014 ).

Rząd i gospodarka - Polinezja Francuska
Stolica kraju Polinezja Francuska to Papeete (położona na

Tahiti) i rządowy typ Demokracja parlamentarna
(Zgromadzenie Polinezji Francuskiej); zbiorowość zamorską
Francji. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 5
podrejonów administracyjnych (poddziały administracyjni,
pojedynczy - poddział administracyjny): Iles Australes (Wyspy
Austral), Iles du Vent (Wyspy Na Wietrze), Iles Marquises
(Markizy) Wyspy), Iles Sous-le-Vent (Wyspy Podwietrzne),
Iles Tuamotu-Gambier; uwaga - Wyspy Podwietrzne i Wyspy



Zawietrzne tworzą razem Wyspy Towarzystwa (Iles de la
Societe). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Polinezja Francuska,
ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka, perły,
przetwórstwo rolne, wyroby rzemieślnicze, fosforany. Ważne
produkty rolne to kokosy, wanilia, warzywa, owoce, kawa;
drób, wołowina, nabiał; ryba. Najważniejsze towary
eksportowe to perły hodowlane, produkty kokosowe, macica
perłowa, wanilia, mięso rekina, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Japonia 22,2%, Hongkong 21,7%, Kirgistan
16,8%, Francja 13,3%, USA 12,6% (2016). Najważniejsze
towary importowe to paliwa, artykuły spożywcze, maszyny i
sprzęt, a najważniejsi partnerzy importowi to Francja 28,5%,
Korea Południowa 10,7%, USA 9%, NZ 7,8%, Chiny 7,2%,
Singapur 5,9% (2016). Jak bogaty jest Polinezja Francuska i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $17,000 (2015 oszacowanie).
To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 19.7%
(2009 oszacowanie).

Mapa - Polinezja Francuska
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Gabon

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Gabon.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Gabon. Zacznijmy od flagi kraju Gabon
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gabon - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Gabon? Zacznijmy od

tego: Po uzyskaniu niepodległości od Francji w 1960 r. El Hadj
Omar Bongo Ondimba - jeden z najdłużej panujących głów
państw na świecie - przez cztery dekady dominował na scenie
politycznej kraju (1967-2009). Prezydent Bongo wprowadził
na początku lat dziewięćdziesiątych nominalny system
wielopartyjny i nową konstytucję. Jednak zarzuty o oszustwa
wyborcze podczas wyborów lokalnych w grudniu 2002 r. I
wyborów prezydenckich w 2005 r. Ujawniły słabości
formalnych struktur politycznych w Gabonie. Po śmierci
prezydenta Bongo w 2009 roku, nowe wybory doprowadziły
jego syna, Ali Bongo Ondimba, do władzy. Mimo
ograniczonych warunków politycznych, mała populacja
Gabonu, bogate zasoby naturalne i znaczne wsparcie
zagraniczne pomogły uczynić go jednym z bardziej stabilnych
krajów afrykańskich. Kontrowersyjne reelekcje prezydenta Ali
Bongo Ondimby w sierpniu 2016 r. Wywołały
bezprecedensowe protesty opozycji, które doprowadziły do 
spalenia budynku parlamentu. Wybory zostały
zakwestionowane przez opozycję po oszustwach zostały
oznaczone przez międzynarodowych obserwatorów wyborów.
Sąd Konstytucyjny Gabonu dokonał przeglądu wyników
wyborów, ale orzekł na korzyść prezydenta Bongo,
podtrzymując jego zwycięstwo i przedłużając mandat do 2023



r.
Geografia - Gabon

Gdzie na świecie jest Gabon?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Środkowa, granicząca z
Oceanem Atlantyckim przy równiku, między Republiką Konga i
Gwineą Równikową. Całkowita powierzchnia kraju Gabon
wynosi 267,667 km2, z czego 257,667 km2 to ziemia. To dość
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
wąska równina przybrzeżna; pagórkowaty wnętrze; sawanna na
wschodzie i południu. Najniższym punktem kraju Gabon jest
Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Mont Iboundji 1 575
m. Klimat jest tropikalny; zawsze gorąca, wilgotna.

Mieszkańcy - Gabon
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Gabon. Liczba to:

1,772,255. Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka?
Plemiona Bantu, w tym cztery główne grupy plemienne (Fang,
Bapounou, Nzebi, Obamba); inni Afrykanie i Europejczycy,
154 000, w tym 10 700 Francuzów i 11 000 osób o
podwójnym obywatelstwie. Jakie są języki w kraju Gabon?
francuski (urzędowy), Fang, Myene, Nzebi, Bapounou /
Eschira, Bandżabski. A religie: katolik 42,3%, protestant



12,3%, inny chrześcijanin 27,4%, muzułmanin 9,8%, animistka
0,6%, inne 0,5%, brak odpowiedzi / brak 7,1% (prognoza
2012 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 18.6 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 52.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Gabon? Tutaj: stosunkowo niewielka liczba ludności
rozprzestrzenia się w kieszeniach w całym kraju; największym
ośrodkiem miejskim jest stolica Libreville, położona wzdłuż
wybrzeża Atlantyku w północno-zachodniej. Główne obszary
miejskie kraju Gabon to: Libreville (stolica) 70 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Gabon
Stolica kraju Gabon to Libreville i rządowy typ republika

prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 9
prowincji; Estuaire, Haut-Ogooue, Moyen-Ogooue, Ngounie,
Nyanga, Ogooue-Ivindo, Ogooue-Lolo, Ogooue-Maritime,
Woleu-Ntem. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Gabon, ważnymi
produktami przemysłowymi są ekstrakcji i rafinacji ropy
naftowej; mangan, złoto; chemikalia, naprawa statków,
żywność i napoje, tekstylia, tartaki i sklejki, cement. Ważne
produkty rolne to Kakao, kawa, cukier, olej palmowy,
kauczuk; bydło; okoume (tropikalne drewno iglaste); ryby.
Najważniejsze towary eksportowe to ropa naftowa, drewno,
mangan, uran, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
USA 45,7%, Chiny 14,6%, Korea Południowa 6,6%, Irlandia
5,5%, Włochy 5,1 % (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i sprzęt, artykuły spożywcze, chemikalia,
materiały budowlane, a najważniejsi partnerzy importowi to



Francja 24,7%, Belgia 14,7%, Chiny 12,8%, Australia 6,7%
(2016). Jak bogaty jest Gabon i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $19,300 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 34.3% (2015
oszacowanie).

Mapa - Gabon
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Gambia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Gambia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Gambia. Zacznijmy od flagi kraju Gambia
tutaj:
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Gambia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Gambia? Zacznijmy od

tego: Gambia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w
1965 roku. Geograficznie otoczona Senegalem, utworzyła
krótkotrwałą Konfederację Senegambii w latach 1982-1989.
W 1991 roku oba narody podpisały traktat o przyjaźni i
współpracy, ale napięcia od czasu do czasu wybuchały z
przerwami . Yahya Jammeh prowadził przewrót wojskowy w
1994 roku, który obalił prezydenta i zakazał działalności
politycznej. Nowa konstytucja i wybory prezydenckie w 1996
r., Po wyborach parlamentarnych w 1997 r., Zakończyły
nominalny powrót do rządów cywilnych. Jammeh został
wybrany na prezydenta we wszystkich kolejnych wyborach, w
tym ostatnio pod koniec 2011 r. Po 22 latach coraz bardziej
autorytarnych rządów prezydent Jammeh został pokonany w
wolnych i uczciwych wyborach w grudniu 2016 r. Ze względu
na słabą sytuację praw człowieka w Gambii pod rządami
Jammeha, międzynarodowi partnerzy rozwojowi zdystansowali
się i znacznie zmniejszyli pomoc dla kraju. Kanały te mogą
zostać ponownie otwarte pod zarządem prezydenta

Geografia - Gambia



Gdzie na świecie jest Gambia?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, granicząca z
Oceanem Atlantyckim i Senegalem. Całkowita powierzchnia
kraju Gambia wynosi 11,300 km2, z czego 10,120 km2 to
ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: równina zalewowa rzeki Gambia otoczona
niewielkimi wzgórzami. Najniższym punktem kraju Gambia jest
Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt nienazwana elewacja
53 m:. Klimat jest tropikalny; gorąca, pora deszczowa (od
czerwca do listopada); chłodniejsza pora sucha (od listopada
do maja).

Mieszkańcy - Gambia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Gambia. Liczba to:

2,051,363 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Mandinka / Jahanka 34%, Fulani /
Tukulur / Lorobo 22,4%, Wolof 12,6%, Jola / Karoninka
10,7%, Serahuleh 6,6%, Serer 3,2%, Manjago 2,1%,
Bambara 1%, Creole / Aku Marabout 0,7%, pozostałe 0,9% ,
non-Gambian 5,2%, brak odpowiedzi 0,6% (2013 est.). Jakie
są języki w kraju Gambia? Angielski (urzędowy), Mandinka,
Wolof, Fula, inne miejscowe wernakulaty. A religie:



muzułmański 96,7%, Christian 4,2%, brak 0,1%, brak
odpowiedzi 0,1% (2013 est. ). Ile lat mają przeciętni ludzie? 21
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 65.1 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Gambia? Tutaj: osad rozrzuconych wzdłuż
rzeki Gambia; największe społeczności, w tym stolica Bandżulu
i największe miasto kraju, Serekunda, znajdują się u ujścia rzeki
Gambia wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Główne obszary miejskie
kraju Gambia to: Banjul (stolica) 504,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Gambia
Stolica kraju Gambia to Banjul i rządowy typ republika

prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 5
regionów, 1 miasto i 1 gmina; Banjul, Central River, Kanifing,
Lower River, North Bank, Upper River, West Coast. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Gambia, ważnymi produktami
przemysłowymi są orzeszki ziemne, ryby, skóry, turystyka,
napoje, montaż maszyn rolniczych, obróbka drewna, obróbka
metali, odzież. Ważne produkty rolne to Ryż, proso, sorgo,
orzeszki ziemne, kukurydza, sezam, maniok (maniok, tapioka),
jądra palmowe; bydło, owce, kozy. Najważniejsze towary
eksportowe to produkty z orzeszków ziemnych, ryby,
bawełniane włókna, jądra palmowe, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Mali 36,3%, Gwinea 24,5%,
Senegal 12,3%, Chiny 11,7%, Gwinea Bissau 5,8% (2016).
Najważniejsze towary importowe to żywność, produkcja,
paliwo, maszyny i sprzęt transportowy, a najważniejsi partnerzy
importowi to Wybrzeże Kości Słoniowej 13%, Brazylia 12,3%,



Chiny 11%, Belgia 8,6%, Indie 5,7%, Hiszpania 4,7%, Senegal
4,6% (2016). Jak bogaty jest Gambia i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $1,700 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 48.4%
(2010 oszacowanie).

Mapa - Gambia
 

Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach
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Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Gruzja.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Gruzja. Zacznijmy od flagi kraju Gruzja
tutaj:
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Gruzja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Gruzja? Zacznijmy od

tego: Region dzisiejszej Gruzji zawierał starożytne królestwa
Colchis i Kartli-Iberia. Obszar ten znalazł się pod wpływem
Rzymu w pierwszych wiekach naszej ery, a chrześcijaństwo
stało się religią państwową w latach 330. Po dominacji Persów,
Arabów i Turków nastąpił gruziński złoty wiek (XI-XIII wiek),
który został przerwany przez inwazję mongolską w 1236 roku.
Następnie imperia osmańskie i perskie rywalizowały o wpływy
w regionie. Gruzja została wchłonięta przez Imperium Rosyjskie
w XIX wieku. Niezależny od trzech lat (1918-1921) po
rewolucji rosyjskiej, został przymusowo włączony do ZSRR w
1921 r. I odzyskał niepodległość po rozwiązaniu Związku
Radzieckiego w 1991 r. Naruszając publiczne niezadowolenie z
powodu szerzącej się korupcji i nieskutecznych służb
rządowych, a następnie starania obecnego rządu gruzińskiego o
manipulowanie wyborami parlamentarnymi w listopadzie 2003
r., wywołały powszechne protesty, które doprowadziły do 
rezygnacji Eduarda Szewardnadze, prezydenta od 1995 r. W
następstwie tego popularnego ruchu, który stał się znany jako
"rewolucja róż" , "nowe wybory na początku 2004 r. zmusiły
Micheila Saakaszwilego do władzy wraz ze swoją partią United
National Movement (UNM). Postępy w zakresie reform
rynkowych i demokratyzacji nastąpiły w latach od odzyskania
niepodległości, ale postęp ten komplikuje rosyjska pomoc i



wsparcie separatystycznych regionów Abchazji i Osetii
Południowej. Okresowe wybuchy napięć i przemocy
zakończyły się pięciodniowym konfliktem w sierpniu 2008 r.
Między Rosją i Gruzją, w tym inwazją dużych części
niekwestionowanego gruzińskiego terytorium. Rosyjskie wojska
zobowiązały się wycofać z większości okupowanych
gruzińskich terytoriów, ale pod koniec sierpnia 2008 r. Rosja
jednostronnie uznała niepodległość Abchazji i Osetii
Południowej, a rosyjskie siły zbrojne pozostały w tych
regionach. Międzypartyjny filantrop Bidziny Ivanishvili,
niespodziewanie wkraczający w politykę w październiku 2011
roku, podzielił podzieloną opozycję na swoją gruzińską koalicję
marzeń, która zdobyła większość mandatów w wyborach
parlamentarnych w październiku 2012 roku i usunęła UNM z
władzy. Po przegranej Saakaszwili nazwał Ivanishvili premierem
i pozwolił Gruzińskiemu Snem stworzyć nowy rząd. Giorgi
Margvelashvili został otwarty na prezydenta 17 listopada 2013
r., Kończąc pełen napięcia rok podziału władzy między
Saakaszwilim i Iwaniszwilim. Iwaniszwili dobrowolnie
zrezygnował ze stanowiska po sukcesji prezydenckiej, a
ustawodawca Gruzji w dniu 20 listopada 2013 r. potwierdził, że
Irakli Garibashvili zastąpił go. Garibashvili został zastąpiony
przez Giorgi Kvirikashvili w grudniu 2015 r. Kvirikashvili
pozostał premierem po sukcesie Gruzińskiego snu w wyborach
parlamentarnych w październiku 2016 r., Kiedy partia zdobyła
większość konstytucyjną. Te zmiany przywództwa reprezentują
wyjątkowe przykłady byłego państwa radzieckiego, które
powstały w celu przeprowadzenia demokratycznych i



pokojowych rządowych zmian władzy. Popularność i rządowe
poparcie dla integracji z Zachodem jest wysokie w Gruzji.
Przystąpienie do UE i NATO jest jednym z głównych celów
polityki zagranicznej tego kraju. Kvirikashvili pozostał
premierem po sukcesie Gruzińskiego Marzenia w wyborach
parlamentarnych w październiku 2016 r., Kiedy partia zdobyła
większość konstytucyjną. Te zmiany przywództwa reprezentują
wyjątkowe przykłady byłego państwa radzieckiego, które
powstały w celu przeprowadzenia demokratycznych i
pokojowych rządowych zmian władzy. Popularność i rządowe
poparcie dla integracji z Zachodem jest wysokie w Gruzji.
Przystąpienie do UE i NATO jest jednym z głównych celów
polityki zagranicznej tego kraju. Kvirikashvili pozostał
premierem po sukcesie Gruzińskiego Marzenia w wyborach
parlamentarnych w październiku 2016 r., Kiedy partia zdobyła
większość konstytucyjną. Te zmiany przywództwa reprezentują
wyjątkowe przykłady byłego państwa radzieckiego, które
powstały w celu przeprowadzenia demokratycznych i
pokojowych rządowych zmian władzy. Popularność i rządowe
poparcie dla integracji z Zachodem jest wysokie w Gruzji.
Przystąpienie do UE i NATO jest jednym z głównych celów
polityki zagranicznej tego kraju.

Geografia - Gruzja



Gdzie na świecie jest Gruzja?
Lokalizacja tego kraju to Południowo-zachodnia Azja,
granicząca z Morzem Czarnym, między Turcją a Rosją, z
odłamkiem ziemi na północ od Kaukazu rozciągającym się do
Europy; uwaga - Gruzja postrzega siebie jako część Europy;
geopolitycznie, może być sklasyfikowany jako mieszczący się w
Europie, na Bliskim Wschodzie lub w obu. Całkowita
powierzchnia kraju Gruzja wynosi 69,700 km2, z czego 69,700
km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: dużej mierze górzyste z Wielkimi
Kaukazami na północy i Małym Kaukazem na południu;
Kolkhet'is Dablobi (Nizina Kolkhida) otwiera się na Morze
Czarne na zachodzie; Dorzecze Mtkvari na wschodzie; żyzne
gleby na równinach zalewowych doliny rzeki i podgórze Niziny
Kolkhidy. Najniższym punktem kraju Gruzja jest Morze Czarne
0 m, najwyższy punkt Mt'a Shkhara 5 193 m. Klimat jest ciepły
i przyjemny; Morze Śródziemne na wybrzeżu Morza Czarnego
w.

Mieszkańcy - Gruzja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Gruzja. Liczba to:

4,926,330 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża



populacja. Kto tu mieszka? gruzińskim 86,8%, azerskim 6,3%,
ormiańskim 4,5%, drugim 2,3% (w tym rosyjskim, osetyjskim,
jazydyjskim, ukraińskim, Kist, Grecki) (2014 rok.). Jakie są
języki w kraju Gruzja? Gruziński (oficjalny) 87,6%, azerski
6,2%, ormiański 3,9%, rosyjski 1,2%, inny 1%. A religie:
prawosławny (oficjalny) 83,4%, muzułmanin 10,7%, ormiański
apostolski 2,9%, inny 1,2% (obejmuje Katolicy, Świadek
Jehowy, jazydzi, protestanci, Żydzi), żaden 0,5%, nieokreślony
/ brak odpowiedzi 1,2% (2014 est.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 38.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76.4 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Gruzja? Tutaj: rozliczenia zbiega się
ściśle z centralną doliną, z naciskiem na stolicę Tbilisi na
wschodzie; mniejsze aglomeracje miejskie dot wybrzeże Morza
Czarnego, z Bat'umi jest największym. Główne obszary
miejskie kraju Gruzja to: Tbilisi (kapitał) 1.147 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Gruzja
Stolica kraju Gruzja to Tbilisi i rządowy typ pół

prezydenckiej republice. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - Regiony E 9 (mkharebi, liczba pojedyncza -
mkhare), 1 miasto (kalaki) i 2 autonomiczne republiki
(avtomnoy respubliki, singular - avtom respublika). Jeśli chodzi
o ekonomię kraju Gruzja, ważnymi produktami przemysłowymi
są , obrabiarki, urządzenia elektryczne, wydobycie (mangan,
miedź, złoto), chemikalia, wyroby z drewna, wina. Ważne
produkty rolne to Cytrusy, winogrona, herbata, orzechy



laskowe, warzywa; zwierzęta gospodarskie. Najważniejsze
towary eksportowe to pojazdy, żelazostopy, nawozy, orzechy,
złom, złoto, rudy miedzi, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Rosja 9.8 %, Turcja 8,2%, Chiny 8,1%,
Bułgaria 7,3%, Azerbejdżan 7,3%, Armenia 7,2%, Niemcy
4,1% (2016). Najważniejsze towary importowe to paliwa,
pojazdy, maszyny i części, zboża i inna żywność, farmaceutyki,
a najważniejsi partnerzy importowi to Kanada 18,6%, Turcja
14%, Rosja 7%, Irlandia 6,5%, Chiny 5,7%, Azerbejdżan
5,1%, Niemcy 4,4%, Ukraina 4,3% (2016). Jak bogaty jest
Gruzja i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $10,600 (2017
oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 9.2% (2010 oszacowanie).

Mapa - Gruzja
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Niemcy

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Niemcy.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Niemcy. Zacznijmy od flagi kraju Niemcy
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tutaj:
 

Niemcy - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Niemcy? Zacznijmy od

tego: Jako największa gospodarka w Europie i druga pod
względem zaludnienia (po Rosji) Niemcy są kluczowym
członkiem organizacji gospodarczych, politycznych i obronnych
kontynentu. Europejskie walki o władzę zatopiły Niemcy w
dwóch dewastujących wojnach światowych w pierwszej
połowie XX wieku i opuściły kraj okupowany przez zwycięskie
siły sprzymierzone w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Związku
Radzieckim w 1945 roku. Wraz z nadejściem zimnej wojny w
1949 r. powstały dwa państwa niemieckie: zachodnia
Republika Federalna Niemiec (RFN) i NRD (NRD).
Demokratyczna RFN osadziła się w kluczowych zachodnich
organizacjach gospodarczych i bezpieczeństwa, WE, która
stała się UE, a NATO, podczas gdy komunistyczna NRD
znalazła się na pierwszej linii frontu sowieckiego paktu
warszawskiego. Upadek Związku Radzieckiego i koniec zimnej
wojny pozwolił na zjednoczenie Niemiec w 1990 roku. Od
tego czasu Niemcy wydatkują znaczne fundusze na podniesienie
wydajności i płac na wschodzie do zachodnich standardów. W
styczniu 1999 r. Niemcy i 10 innych krajów UE wprowadziły
wspólną europejską walutę wymiany, euro.

Geografia - Niemcy



Gdzie na świecie jest Niemcy?
Lokalizacja tego kraju to Europa Środkowa, granicząca z
Morzem Bałtyckim i Morzem Północnym, pomiędzy
Niderlandami i Polską, na południe od Danii. Całkowita
powierzchnia kraju Niemcy wynosi 357,022 km2, z czego
348,672 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: niziny wiatrowe na północy, wyżyny
w centrum, Alpy Bawarskie na południu. Najniższym punktem
kraju Niemcy jest Neuendorf bei Wilster -3,5 m, najwyższy
punkt Zugspitze 2,963 m. Klimat jest i morski; chłodne,
pochmurne, mokre zimy i lata; od czasu do czasu ciepłe górskie
(foehn).

Mieszkańcy - Niemcy
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Niemcy. Liczba to:

80,594,017 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? niemiecki
91,5%, turecki 2,4%, inne 6,1% (składający się w większości z
Polaków, Włochów, Rumunów, Syryjczyków i Greków). Jakie
są języki w kraju Niemcy? Niemców (oficjalnych). A religie:
katolików 29%, protestantów 27%, muzułmanów 4,4%,



prawosławnych chrześcijan 1,9%, innych 1,7%, brak lub
członków niezarejestrowanych religijnych grupy 36% (2015 r.).
Ile lat mają przeciętni ludzie? 47.1 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
80.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Niemcy? Tutaj:
najbardziej zaludniony kraj w Europie; dość równomierne
rozmieszczenie w większości kraju, a obszary miejskie
przyciągają większą i gęstszą populację, szczególnie w
zachodniej części przemysłowego landu Nadrenia Północna-
Westfalia. Główne obszary miejskie kraju Niemcy to: Berlin
(stolica) 3,563 mln; Hamburg 1,831 mln; Monachium 1,438
miliona; Kolonia 1.037 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Niemcy
Stolica kraju Niemcy to Berlin i rządowy typ Federalna

republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 16 państw (Laender, w liczbie pojedynczej -
Land); Baden-Wuerttemberg, Bayern (Bawaria), Berlin,
Brandenburgia, Bremen, Hamburg, Hesja (Hesja),
Meklemburgia-Pomorze Przednie (Meklemburgia-Pomorze
Przednie), Niedersachsen (Dolna Saksonia), Nadrenia
Północna-Westfalia (Nadrenia Północna-Westfalia), Nadrenia-
Palatynat Pfalz (Nadrenia-Palatynat), Saarland, Sachsen
(Saksonia), Sachsen-Anhalt (Saksonia-Anhalt), Szlezwik-
Holsztyn, Thueringen (Turyngia); uwaga - Bayern, Sachsen i
Thueringen określają się jako wolne państwa (Freistaaten,
liczba pojedyncza - Freistaat), podczas gdy Hamburg szczyci
się wolnością i hanzeatyckim miastem (Freie und Hansestadt).



Jeśli chodzi o ekonomię kraju Niemcy, ważnymi produktami
przemysłowymi są wśród największych i najbardziej
zaawansowanych technologicznie producentów żelaza, stali,
węgla, cementu, chemikaliów, maszyn, pojazdów, obrabiarek,
elektroniki, samochodów, żywności i napojów, przemysłu
stoczniowego, tekstyliów. Ważne produkty rolne to ziemniaki,
pszenica, jęczmień, buraki cukrowe, owoce, kapusta; produkty
mleczne; bydło, trzoda chlewna, drób. Najważniejsze towary
eksportowe to pojazdy silnikowe, maszyny, chemikalia,
produkty komputerowe i elektroniczne, urządzenia elektryczne,
farmaceutyki, metale, sprzęt transportowy, artykuły spożywcze,
tekstylia, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA 8,9%,
Francja 8,4%, Wielka Brytania 7,1%, Holandia 6,5%, Chiny
6,4%, Włochy 5,1%, Austria 5%, Polska 4,5%, Szwajcaria
4,2% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny,
sprzęt do przetwarzania danych, pojazdy, chemikalia, ropa i
gaz, metale, urządzenia elektryczne, farmaceutyki, artykuły
spożywcze, produkty rolne, a najważniejsi partnerzy importowi
to Holandia 13,3%, Chiny 7,3%, Francja 7,3%, Belgia 6,1%,
Włochy 5,5%, Polska 5,2%, Czechy Republika 4,7%, 4,6%,
Szwajcaria 4,4%, Austria 4,4%, Wielka Brytania 4,1% (2016).
Jak bogaty jest Niemcy i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$50,200 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze



jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 16.7%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Niemcy
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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Ghana - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Ghana? Zacznijmy od

tego: Powstały w wyniku fuzji brytyjskiej kolonii Gold Coast i
terytorium Togo, Ghana w 1957 roku stał się pierwszym
subsaharyjskim krajem w kolonialnej Afryce, aby uzyskać
niepodległość. Ghana przetrwała serię zamachów stanu, zanim
porucznik Jerry Rawlings przejął władzę w 1981 roku i zakazał
partii politycznych. Po zatwierdzeniu nowej konstytucji i
przywróceniu wielopartyjnej polityki w 1992 r., Rawlings
wygrał wybory prezydenckie w 1992 i 1996 r., Ale w 2000 r.
Uniemożliwiono mu konstytucję na trzecią kadencję. John
Kufuor z opozycyjnej Nowej Partii Patriotycznej (NPP)
zastąpił go i został ponownie wybrany 2004. John Atta Mills z
Narodowego Kongresu Demokratycznego wygrał wybory
prezydenckie w 2008 r. I objął stanowisko głowy państwa, ale
zmarł w lipcu 2012 r., A jego następcą został konstytucyjnie
jego wiceprezydent John Dramani Mahama, który następnie
wygrał wybory prezydenckie w grudniu 2012 r. W 2016 roku
jednak Nana Addo Dankwa Akufo-addo z NPP pokonało
Mahamę, po raz trzeci zaznaczając, że prezydentura Ghany
zmieniła partie od czasu powrotu do demokracji.

Geografia - Ghana



Gdzie na świecie jest Ghana?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, granicząca z
Zatoką Gwinei, między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Togo.
Całkowita powierzchnia kraju Ghana wynosi 238,533 km2, z
czego 227,533 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: głównie niskie równiny z
rozciętym płaskowyżem w południowo-środkowej części.
Najniższym punktem kraju Ghana jest Ocean Atlantycki 0 m,
najwyższy punkt góra Afadjato 885 m. Klimat jest Tropikalne;
ciepły i stosunkowo suchy wzdłuż południowo-wschodniego
wybrzeża; gorący i wilgotny na południowym zachodzie; gorąco
i sucho na północy.

Mieszkańcy - Ghana
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Ghana. Liczba to:

27,499,924. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?
Akan 47,5%, Mole-Dagbon 16,6%, Ewe 13,9%, Ga-Dangme
7,4%, Gurma 5,7%, Guan 3,7%, Grusi 2,5%, Mande 1,1%,
inne 1,4% (2010 rok.). Jakie są języki w kraju Ghana? Asante
16%, Ewe 14 %, Fante 11,6%, Boron (Brong) 4,9%,
Dagomba 4,4%, Dangme 4,2%, Dagarte (Dagaba) 3,9%,
Kokomba 3,5%, Akyem 3,2%, Ga 3,1%, inne 31,2%. A



religie: Chrześcijanie 71,2% (Zielonoświątkowiec /
Charyzmatyczny 28,3%, protestancki 18,4%, katolicy 13,1%,
inni 11,4%), muzułmanie 17,6%, tradycyjni 5,2%, inni 0,8%,
żaden 5,2% (2010 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 21.1
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 67 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Ghana? Tutaj: Populacja jest
skoncentrowana w południowa połowa kraju, z najwyższą
koncentracją na wybrzeżu Atlantyku lub w pobliżu. Główne
obszary miejskie kraju Ghana to: Kumasi 2,599 miliona; Akra
(stolica) 2,277 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Ghana
Stolica kraju Ghana to Akra i rządowy typ republika

prezydenta. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 10
regionów; Aszanti, Brong-Ahafo, Środkowa, Wschodnia,
Wielka Akra, Północna, Górny Wschód, Górny Zachód,
Wolta, zachodnia. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Ghana,
ważnymi produktami przemysłowymi są rudy, tartaczenie ,
produkcja lekka, wytapianie aluminium, przetwórstwo
spożywcze, cement, budowa małych statków handlowych, ropa
naftowa. Ważne produkty rolne to kakao, ryż, maniok (maniok,
tapioka), orzeszki ziemne, kukurydza, orzechy shea, banany;
wydobywanie. Najważniejsze towary eksportowe to ropa
naftowa, złoto, kakao, drewno, tuńczyk, boksyt, aluminium,
ruda manganu, diamenty, produkty ogrodnicze, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Szwajcaria
17,6%, Indie 14,7%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 13,4%,



Chiny 8,9%, Wietnam 5,2%, Holandia 4,2%, Burkina Faso 4%
(2016). Najważniejsze towary importowe to wyposażenie
kapitałowe, ropa naftowa, artykuły spożywcze, a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 17,3%, Wielka Brytania 9,7%,
USA 7,7%, Belgia 5,1%, Indie 4,6% (2016). Jak bogaty jest
Ghana i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $4,600 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 24.2% (2013
oszacowanie).

Mapa - Ghana
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Gibraltar. Zacznijmy od flagi kraju Gibraltar
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Gibraltar - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Gibraltar? Zacznijmy od

tego: Strategicznie ważne, Gibraltar został niechętnie
przekazany Wielkiej Brytanii przez Hiszpanię w traktacie z
Utrechtu z 1713 roku; brytyjski garnizon został formalnie
ogłoszony kolonią w 1830 r. W referendum przeprowadzonym
w 1967 r. Gibraltarczycy głosowali przytłaczająco, aby
pozostać brytyjską zależnością. Późniejsze przyznanie przez
Zjednoczone Królestwo w 1969 r. Autonomii doprowadziło
Hiszpanię do zamknięcia granicy i zerwania wszystkich
połączeń komunikacyjnych. W latach 1997-2002 Wielka
Brytania i Hiszpania przeprowadziły serię rozmów na temat
ustanowienia tymczasowej wspólnej suwerenności nad
Gibraltarem. W odpowiedzi na te rozmowy rząd Gibraltaru
ogłosił referendum pod koniec 2002 r., W którym większość
obywateli zagłosowała w przeważającej większości przeciwko
dzieleniu się suwerennością z Hiszpanią. Od końca 2004 r.
Hiszpania, Wielka Brytania i Gibraltar przeprowadziły rozmowy
trójstronne w celu wspólnego rozwiązywania problemów, które
dotykają miejscową ludność, i kontynuowane są prace nad
umowami o współpracy w takich dziedzinach, jak podatki i
usługi finansowe; komunikacja i bezpieczeństwo na morzu;
usługi polityczne, prawne i celne; ochrona środowiska; oraz
usługi edukacyjne i wizowe. Nowa konstytucja niekolonialna
weszła w życie w 2007 r., A Europejski Sąd Pierwszej Instancji
uznał prawo Gibraltaru do uregulowania własnego systemu



podatkowego w grudniu 2008 r. Wielka Brytania zachowuje
odpowiedzialność za obronność, stosunki zagraniczne,
bezpieczeństwo wewnętrzne i stabilność finansową. Hiszpania i
Wielka Brytania kontynuują walkę o terytorium. Przez cały
2009 r. Spór dotyczący roszczeń Gibraltaru do wód
terytorialnych rozciągających się na trzy mile spowodował
okresowe pokojowe konfrontacje morskie między patrolami
morskimi Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, aw 2013 r. Brytyjczycy
zgłosili rekordową liczbę wpisów statków hiszpańskich na
wodach, na które powołuje się Gibraltar w wyniku sporu
dotyczącego utworzenia sztucznej rafy na Gibraltarze na tych
wodach. Hiszpania ponowiła swoje żądania dotyczące
ewentualnego powrotu Gibraltaru do hiszpańskiej kontroli po
brytyjskim głosowaniu w czerwcu 2016 r. W sprawie
opuszczenia UE, ale Londyn odrzucił wszelkie powiązania
między głosowaniem a jego przyszłym zaangażowaniem w
Gibraltarze. Komisja Europejska powiedziała, że Wielka
Brytania będzie musiała osiągnąć osobną umowę dwustronną z
Hiszpanią, aby umożliwić Gibraltarowi objęcie szerszej unijnej
umowy wyjazdowej. ale Londyn odrzucił wszelkie powiązania
między głosowaniem a jego przyszłym zaangażowaniem na
rzecz Gibraltaru. Komisja Europejska powiedziała, że Wielka
Brytania będzie musiała osiągnąć osobną umowę dwustronną z
Hiszpanią, aby umożliwić Gibraltarowi objęcie szerszej unijnej
umowy wyjazdowej. ale Londyn odrzucił wszelkie powiązania
między głosowaniem a jego przyszłym zaangażowaniem na
rzecz Gibraltaru. Komisja Europejska powiedziała, że Wielka
Brytania będzie musiała osiągnąć osobną umowę dwustronną z



Hiszpanią, aby umożliwić Gibraltarowi objęcie szerszej unijnej
umowy wyjazdowej.

Geografia - Gibraltar

Gdzie na świecie jest Gibraltar?
Lokalizacja tego kraju to Południowo-zachodnia Europa,
granicząca z Cieśniną Gibraltarską, która łączy Morze
Śródziemne z Północnym Atlantykiem, na południowym
wybrzeżu Hiszpanii. Całkowita powierzchnia kraju Gibraltar
wynosi 6.5 km2, z czego 6.5 km2 to ziemia. To jest mały kraj.
Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: wąska nizina
nadbrzeżna graniczy z Skałą Gibraltta. Najniższym punktem
kraju Gibraltar jest Morze Śródziemne 0 m, najwyższy punkt
Skała Gibraltarska 426 m. Klimat jest Morze Śródziemne z
łagodnymi zimami i ciepłymi latami,.

Mieszkańcy - Gibraltar
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Gibraltar. Liczba to:

29,396 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Gibraltarczyk 79%, inne Brytyjskie
13,2%, hiszpański 2,1%, Maroko 1,6%, inne UE 2,4%, inne
1,6% (2012 est .). Jakie są języki w kraju Gibraltar? Angielski



(używany w szkołach i do celów urzędowych), hiszpański,
włoski, portugalski. A religie: Rzymskokatolicki 72,1%, Kościół
anglikański 7,7%, inni chrześcijanie 3,8%, muzułmanie 3,6%,
żydowscy 2,4%, hinduscy 2%, inni 1,1%, żaden 7,1%,
nieokreśleni 0,1% (2012 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
34.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 79.6 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Gibraltar? Tutaj: nieznane. Główne
obszary miejskie kraju Gibraltar to: Gibraltar (stolica) 29 000
(2014).

Rząd i gospodarka - Gibraltar
Stolica kraju Gibraltar to Gibralta i rządowy typ

demokracja parlamentarna (parlament); samorządne terytorium
zamorskie w Wielkiej Brytanii. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - brak (terytorium zamorskie w Wielkiej
Brytanii). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Gibraltar, ważnymi
produktami przemysłowymi są turystyki, bankowości i
finansów, napraw statków, tytoniu. Ważne produkty rolne to
brak. Najważniejsze towary eksportowe to (głównie reeksport)
ropa naftowa 51%, towary przemysłowe (2010 r.), a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Hiszpania 22,5%,
Polska 16,7%, Holandia 15,1%, Wielka Brytania 9,9%, Belgia
8,5%, Wybrzeże Kości Słoniowej 5%, Liban 4,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to paliwa, wyroby
przemysłowe , artykuły spożywcze, a najważniejsi partnerzy
importowi to USA 22,3%, Indie 15,2%, Włochy 11,2%,
Hiszpania 8,6%, Holandia 7,2%, Wielka Brytania 6,1%, Grecja



5,3%, Francja 4,3% (2016). Jak bogaty jest Gibraltar i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $61,700 (2014 oszacowanie).
Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Gibraltar
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tutaj:
 

Grecja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Grecja? Zacznijmy od

tego: Grecja uzyskała niepodległość od Imperium Osmańskiego
w 1830 roku. W drugiej połowie XIX wieku i pierwszej
połowie XX wieku stopniowo dodawała sąsiednie wyspy i
terytoria, w większości z greckojęzycznymi populacjami. W
czasie II wojny światowej Grecja została po raz pierwszy
zaatakowana przez Włochy (1940), a następnie okupowana
przez Niemcy (1941-44); walki trwały w przewlekłej wojnie
domowej między zwolennikami króla a innymi
antykomunistycznymi i komunistycznymi rebeliantami. Po jego
klęsce w 1949 r. Grecja przystąpiła do NATO w 1952 r. W
1967 r. Grupa oficerów wojskowych przejęła władzę,
ustanawiając dyktaturę wojskową, która zawiesiła wiele
swobód politycznych i zmusiła króla do ucieczki z kraju. W
1974 r., Po upadku dyktatury, demokratyczne wybory i
referendum utworzyły parlamentarną republikę i zniosły
monarchię. W 1981 r. Grecja przystąpiła do WE (obecnie UE);
w 2001 r. stał się dwunastym członkiem Europejskiej Unii
Gospodarczej i Walutowej (UGW). Grecja przeżyła poważny
kryzys gospodarczy od końca 2009 r., ze względu na prawie
dekadę chronicznych przekroczeń i sztywności strukturalnej.
Od 2010 r. Grecja zawarła trzy umowy o dofinansowanie z
Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym



(EBC), MFW, a po trzecie z Europejskim Mechanizmem
Stabilności (ESM). Rząd grecki zgodził się na bieżące
dofinansowanie w wysokości 96 mld USD w sierpniu 2015 r.,
Które zakończy się w sierpniu 2018 r. Grecja zawarła trzy
umowy o dofinansowanie z Komisją Europejską, Europejskim
Bankiem Centralnym (EBC), MFW, a po trzecie z Europejskim
Mechanizmem Stabilności (ESM). Rząd grecki zgodził się na
bieżące dofinansowanie w wysokości 96 mld USD w sierpniu
2015 r., Które zakończy się w sierpniu 2018 r. Grecja zawarła
trzy umowy o dofinansowanie z Komisją Europejską,
Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), MFW, a po trzecie z
Europejskim Mechanizmem Stabilności (ESM). Rząd grecki
zgodził się na bieżące dofinansowanie w wysokości 96 mld
USD w sierpniu 2015 r., Które zakończy się w sierpniu 2018 r.

Geografia - Grecja

Gdzie na świecie jest Grecja?
Lokalizacja tego kraju to Europa Południowa, granicząca z
Morzem Egejskim, Morzem Jońskim i Morzem Śródziemnym,
między Albanią i Turcją. Całkowita powierzchnia kraju Grecja
wynosi 131,957 km2, z czego 130,647 km2 to ziemia. To nie
jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:



górzyste z zasięgami rozciągającymi się do morza jako
półwyspy lub łańcuchy wysp. Najniższym punktem kraju
Grecja jest Morze Śródziemne 0 m, najwyższy punkt Góra
Olympus 2917 m. Klimat jest ; łagodne, mokre zimy; gorące,
suche lata.

Mieszkańcy - Grecja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Grecja. Liczba to:

10,768,477 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? populacja: grecka 93%, inna
(obcokrajowcy) 7% (2001 r.). Jakie są języki w kraju Grecja?
Grecki (oficjalny) 99%, inny (w tym angielski i francuski) 1%. A
religie: grecki prawosławny (oficjalny) 98%, muzułmanin 1,3%,
inny 0,7%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 44.5 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 80.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Grecja? Tutaj: Jedna trzecia ludności mieszka i wokół
metropolii Aten; pozostała część kraju charakteryzuje się
umiarkowaną gęstością zaludnienia zmieszaną z licznymi
miejskimi klastrami. Główne obszary miejskie kraju Grecja to:
Ateny (stolica) 3.052 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Grecja
Stolica kraju Grecja to Ateny i rządowy typ republiki

parlamentarnej. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
13 regionów (peryferie, liczba pojedyncza - perifereia) i 1
autonomiczny stan monastyczny (aftonomi monastiki politeia);
Agion Oros (Mount Athos), Anatoliki Makedonia kai Thraki



(Wschodnia Macedonia i Tracja), Attiki (Attica), Dytiki Ellada
(Zachodnia Grecja), Dytiki Makedonia (Zachodnia
Macedonia), Ionia Nisia (Wyspy Jońskie), Ipeiros (Epir),
Kentriki Makedonia (Macedonia Środkowa), Kriti (Kreta),
Notio Aigaio (Wyspy Egejskie Południowe), Peloponez
(Peloponez), Sterea Ellada (Grecja Środkowa), Tesalia
(Tesalia), Voreio Aigaio (Północne Wybrzeże Egejskie). Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Grecja, ważnymi produktami
przemysłowymi są turystyka produktów mlecznych,
przetwórstwo żywności i tytoniu, tekstylia, chemikalia, wyroby
metalowe; wydobycie, ropa naftowa. Ważne produkty rolne to
Pszenica, kukurydza, jęczmień, buraki cukrowe, oliwki,
pomidory, wino, tytoń, ziemniaki; wołowina,. Najważniejsze
towary eksportowe to żywność i napoje, wyroby przemysłowe,
produkty naftowe, chemikalia, tekstylia, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Włochy 11,2%, Niemcy 7,7%,
Cypr 6,4%, Turcja 5,3%, Bułgaria 5,2%, 4,3%, Wielka
Brytania 4,2% , Liban 4,1% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny, sprzęt transportowy, paliwa, chemikalia,
a najważniejsi partnerzy importowi to Niemcy 11,1%, Włochy
8,8%, Chiny 6,6%, Rosja 6,4%, Holandia 5,5%, Irak 5,4%,
Francja 4,4%, Korea Południowa 4,1% (2016). Jak bogaty
jest Grecja i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $27,800 (2017
oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba



- populacja poniżej granicy ubóstwa: 36% (2014
oszacowanie).

Mapa - Grecja
 

Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Grenlandia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Grenlandia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Grenlandia. Zacznijmy od flagi kraju
Grenlandia tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Grenlandia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Grenlandia? Zacznijmy od

tego: Grenlandia, największa na świecie wyspa, ma około 81%
pokrywy lodowej. Wikingowie dotarli na wyspę w X wieku z
Islandii; Duńska kolonizacja rozpoczęła się w XVIII wieku, a
Grenlandia stała się integralną częścią Królestwa Duńskiego w
1953 roku. Dołączyła do Wspólnoty Europejskiej (obecnie
UE) z Danią w 1973 roku, ale wycofała się w 1985 roku w
wyniku sporu dotyczącego rygorystycznych kwot połowowych.
Grenlandia pozostaje członkiem Stowarzyszenia Krajów i
Terytoriów Zamorskich UE. Grenlandia uzyskała samorząd w
1979 r. Od duńskiego parlamentu; ustawa weszła w życie w
następnym roku. Grenlandia głosowała za zwiększeniem
samorządności w listopadzie 2008 r. I przejęła większą
odpowiedzialność za sprawy wewnętrzne, gdy ustawa o
samorządzie Grenlandii została podpisana w czerwcu 2009 r.
Dania jednak

Geografia - Grenlandia



Gdzie na świecie jest Grenlandia?
Lokalizacja tego kraju to Północna Ameryka Północna, wyspa
pomiędzy Oceanem Arktycznym a Oceanem Atlantyckim, na
północny wschód od Kanady. Całkowita powierzchnia kraju
Grenlandia wynosi 2,166,086 km2, z czego 2,166,086 km2

(410,449 km2 ice-free, 1,755,637 km2 ice-covered) to ziemia.
To bardzo duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: płaskie, stopniowo nachylone pokrywy lodowe,
wszystkie poza wąskim, górzystym, jałowym, skalistym
wybrzeżem. Najniższym punktem kraju Grenlandia jest Ocean
Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Gunnbjorn Fjeld 3694 m.
Klimat jest arktycznych do subarktycznych; chłodne lato,
mroźne zimy.

Mieszkańcy - Grenlandia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Grenlandia. Liczba to:

57,713 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Inuit 88%, duński i inne 12% (2010
est.). Jakie są języki w kraju Grenlandia? Grenlandzki (East
Inuit) (oficjalny), duński (oficjalny), angielski. A religie:
ewangelicki luteranin, tradycyjne duchowe przekonania



Eskimosów. Ile lat mają przeciętni ludzie? 33.9 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 72.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Grenlandia? Tutaj: Rozliczenie skoncentrowane na południowo-
zachodnia linia brzegowa, z ograniczonymi osadami
rozrzuconymi wzdłuż pozostałego wybrzeża; wnętrze jest
niezamieszkane. Główne obszary miejskie kraju Grenlandia to:
NUUK (kapitał) 17 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Grenlandia
Stolica kraju Grenlandia to Nuuk (Godthaab) i rządowy typ

demokracja parlamentarna (Parlament Grenlandii lub
Inatsisartut); część Królestwa Danii. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 4 gminy (kommuner, singular kommune);
Kujalleq, Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Grenlandia, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwórstwo ryb (głównie krewetki i halibut
grenlandzki); wydobycie złota, cynku, anortozytów i rubinów;
rękodzieła, skóry i skórki, małe stocznie. Ważne produkty rolne
to owce, krowy, renifery,. Najważniejsze towary eksportowe to
ryby i produkty rybne 91% (2015 r.), a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Dania 81,2%, Portugalia 8,3%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt
transportowy, wyroby przemysłowe, żywność, produkty
naftowe, a najważniejsi partnerzy importowi to Dania 72.2 %,
Szwecja 9,8% (2016). Jak bogaty jest Grenlandia i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $37,600 (2015 oszacowanie). Oznacza to,



że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 16.2% (2015 oszacowanie).

Mapa - Grenlandia
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szczegółowa mapa Grenada. Zacznijmy od flagi kraju Grenada
tutaj:
 

Grenada - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Grenada? Zacznijmy od

tego: Indianie Carib zamieszkiwali Grenadę, kiedy Krzysztof
Kolumb odkrył wyspę w 1498 roku, ale pozostał
nieskolonizowany przez ponad sto lat. Francuzi osiedlili
Grenadę w XVII wieku, założyli dobra cukrowe i sprowadzili
dużą liczbę afrykańskich niewolników. Wielka Brytania zajęła
wyspę w 1762 roku i energicznie rozszerzyła produkcję cukru.
W XIX wieku kakao przewyższało cukier jako główny
eksport; w XX wieku gałka muszkatołowa stała się wiodącym
eksportem. W 1967 r. Wielka Brytania dała Grenadzie
autonomię w sprawach wewnętrznych. Pełna niezależność
została osiągnięta w 1974 roku, czyniąc Grenadę jednym z
najmniejszych niezależnych krajów na półkuli zachodniej.
Grenada została opanowana przez marksistowską Radę
Wojskową 19 października 1983 r. Sześć dni później wyspa
została zaatakowana przez siły amerykańskie i sześć innych
narodów karaibskich, która szybko porwała prowodyrów i ich
setki kubańskich doradców. Wolne wybory zostały
przywrócone w następnym roku i trwają od tego czasu.

Geografia - Grenada



Gdzie na świecie jest Grenada?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa między Morzem
Karaibskim a Oceanem Atlantyckim, na północ od Trynidadu i
Tobago. Całkowita powierzchnia kraju Grenada wynosi 344
km2, z czego 344 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: pochodzenia wulkanicznego
z górami centralnymi. Najniższym punktem kraju Grenada jest
Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt Mount Saint Catherine
840 m. Klimat jest tropikalny; hartowane północno-wschodnimi
wiatrami handlowymi.

Mieszkańcy - Grenada
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Grenada. Liczba to:

111,724 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? afrykańskie 82,4%, mieszane 13,3%,
wschodniopomorskie 2,2%, inne 1,3%, nieokreślone 0,9%
(2011 r.). Jakie są języki w kraju Grenada? angielski (oficjalny),
francuski patois. A religie: Protestancki 49,2% (w tym
zielonoświątkowy 17,2%, adwentysta dnia siódmego 13,2%,
anglikański 8,5%, baptysta 3,2%, Kościół Boga 2,4%,
ewangelicki 1,9%, metodysta 1,6%, inne 1,2%), katolik 36%,
świadek Jehowy 1.2 %, Rastafarianin 1,2%, inne 5,5%, żaden
5,7%, nieokreślony 1,3% (2011 rok.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 31.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest



średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 74.5 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Grenada? Tutaj: Około jedna trzecia
populacji znajduje się w stolicy świętego Jerzego; populacja
wyspy koncentruje się wzdłuż wybrzeża. Główne obszary
miejskie kraju Grenada to: Saint George's (stolica) 38 000
(2014).

Rząd i gospodarka - Grenada
Stolica kraju Grenada to świętego George'a i rządowy typ

demokracja parlamentarna (parlament); Rzeczypospolitej.
Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 6 parafii i 1
zależność; Carriacou i Petite Martinique, Saint Andrew, Saint
David, Saint George, Saint John, Saint Mark, Saint Patrick.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Grenada, ważnymi produktami
przemysłowymi są żywność i napoje, tekstylia, lekkie operacje
montażowe, turystyka, budownictwo. Ważne produkty rolne to
banany, kakao, gałka muszkatołowa, maczuga, cytrusy,
awokado, rośliny okopowe, trzcina cukrowa, kukurydza,
warzywa. Najważniejsze towary eksportowe to gałka
muszkatołowa, banany, kakao, owoce i warzywa, odzież,
maczuga, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA
28,4%, Japonia 11%, Dominika 7,9%, St. Lucia 7,6%,
Holandia 5,2%, Barbados 4,9%, St. Kitts i Nevis 4,8%
(2016). Najważniejsze towary importowe to żywność, wyroby
przemysłowe, maszyny, chemikalia, paliwo, a najważniejsi
partnerzy importowi to USA 32,7%, Trynidad i Tobago 23,5%,
Chiny 6%, Japonia 4,6% (2016). Jak bogaty jest Grenada i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $14,700 (2017 oszacowanie). To



całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 38%
(2008 oszacowanie).

Mapa - Grenada
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Guam - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Guam? Zacznijmy od tego:

Hiszpania oddała Guam do USA w 1898 roku. Schwytany
przez Japończyków w 1941 roku, został odzyskany przez USA
trzy lata później. Instalacje wojskowe na wyspie należą do
najbardziej strategicznie ważnych amerykańskich baz na
Pacyfiku.

Geografia - Guam

Gdzie na świecie jest Guam?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, wyspa na północnym
Pacyfiku, około trzech czwartych drogi z Hawajów na Filipiny.
Całkowita powierzchnia kraju Guam wynosi 544 km2, z czego
544 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: wulkaniczne pochodzenie, otoczone
rafami koralowymi; stosunkowo płaski wapienny płaskowyż
(źródło większości słodkiej wody), ze stromymi klifami i
wąskimi równinami przybrzeżnymi na północy, niskie wzgórza
w centrum, góry na południowym. Najniższym punktem kraju
Guam jest Pacyfiku 0 m, najwyższy punkt Mount Lamlam 406
m. Klimat jest tropikalne morze; ogólnie ciepłe i wilgotne,
moderowane przez północno-wschodnie wiatry; pora sucha
(od stycznia do czerwca), pora deszczowa (od lipca do



grudnia); niewielkie wahania temperatury sezonowej.

Mieszkańcy - Guam
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Guam. Liczba to: 167,358

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? Chamorro 37,3%, Filipino 26,3%, biały 7,1%,
Chuukese 7%, koreański 2,2%, inny z wysp Pacyfiku 2%, inny
azjatycki 2%, chiński 1,6%, Palauan 1,6 %, Japoński 1,5%,
Pohnpeian 1,4%, mieszany 9,4%, inne 0,6% (2010 est.). Jakie
są języki w kraju Guam? Angielski 43,6%, filipiński 21,2%,
chamorro 17,8%, inne języki wysp Pacyfiku 10%, języki
azjatyckie 6,3%, inne 1,1% (2010 r.). A religie: Rzymsko-
katolicki 85%, pozostałe 15% (rok 1999 r.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 29 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Guam? Tutaj: Na wyspie nie ma
dużych miast, choć duże wioski (gminy) przyciągają znaczną
część ludności; największa z nich to Dededo. Główne obszary
miejskie kraju Guam to: Hagatna (stolica) 143 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Guam
Stolica kraju Guam to Hagatna (Agana) i rządowy typ

demokracja prezydencka; samorządny, nieposiadający
osobowości prawnej terytorium USA. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - brak (terytorium USA). Jeśli chodzi
o ekonomię kraju Guam, ważnymi produktami przemysłowymi
są obrona narodowa wołowiny , turystyka, budownictwo,
usługi przeładunkowe, wyroby betonowe, poligrafia i



wydawnictwa, przetwórstwo spożywcze, tekstylia. Ważne
produkty rolne to owoce, kopra, warzywa; jaja, wieprzowina,
drób,. Najważniejsze towary eksportowe to przeładunki
rafinowanych produktów naftowych, materiałów budowlanych,
ryb, artykułów spożywczych i napojów, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Palau 20,3%, Japonia 5,1%
(2016). Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa i
produkty naftowe, żywność, wyroby przemysłowe, a
najważniejsi partnerzy importowi to Singapur 32,1%, Japonia
30,6%, Korea Południowa 8,4%, Hongkong 8,1% (2016). Jak
bogaty jest Guam i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$30,500 (2013 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 23% (2001
oszacowanie).

Mapa - Guam
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Gwatemala

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Gwatemala.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Gwatemala. Zacznijmy od flagi kraju
Gwatemala tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gwatemala - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Gwatemala? Zacznijmy od

tego: Cywilizacja Majów rozkwitła w Gwatemali i okolicznych
regionach w pierwszym tysiącleciu ne Po prawie trzech wiekach
jako hiszpańska kolonia Gwatemala uzyskała niepodległość w
1821 roku. W drugiej połowie XX wieku doświadczyła
różnych rządów wojskowych i cywilnych, jak 36-letnia wojna
partyzancka. W 1996 r. Rząd podpisał porozumienie
pokojowe, formalnie kończące konflikt wewnętrzny, w wyniku
którego zginęło ponad 200 000 osób i które według niektórych
szacunków stworzyło około miliona uchodźców.

Geografia - Gwatemala

Gdzie na świecie jest Gwatemala?
Lokalizacja tego kraju to Ameryka Środkowa, granicząca z
północnym Pacyfikiem, pomiędzy Salwadorem i Meksykiem,
granicząca z Zatoką Honduraską (Morze Karaibskie) między
Hondurasem a Belize. Całkowita powierzchnia kraju
Gwatemala wynosi 108,889 km2, z czego 107,159 km2 to
ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju?
W ten sposób: dwa wschodnie zachodnie łańcuchy górskie
dzielą ten kraj na trzy regiony: górskie wyżyny, wybrzeże



Pacyfiku na południe od gór i rozległe północne niziny Peten.
Najniższym punktem kraju Gwatemala jest Ocean Spokojny 0
m, najwyższy punkt Wulkan Tajumulco 4220 m (najwyższy
punkt w Ameryce Środkowej ). Klimat jest tropikalny; gorący,
wilgotny na nizinach; chłodniej na wyżynach.

Mieszkańcy - Gwatemala
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Gwatemala. Liczba to:

15,460,732 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? mestizo (mieszane indyjsko-
hiszpańskie - w miejscowym języku hiszpańskim - Ladino) i
europejskie 60,1%, Maya 39,3% (K'iche 11,3%, Q'eqchi
7,6%, Kaqchikel 7,4%, Mam 5,5%, pozostałe 7,5%), nie
majowe , nonmestizo 0,15% (Xinca (rdzenna, nie-Maya),
Garifuna (mieszana zachodnia i środkowoafrykańska, wyspa
Carib i Arawak)), inne 0,5% (2001 r.). Jakie są języki w kraju
Gwatemala? hiszpański (oficjalny) 68,9%, języki Majów 30,9
% (K'iche 8,7%, Q'eqchi 7%, Mam 4,6%, Kačchikel 4,3%,
pozostałe 6,3%), inne 0,3% (w tym Xinca i Garifuna). A religie:
Rzymskokatoliccy, protestanccy, rdzenni Majowie wierzący. Ile
lat mają przeciętni ludzie? 22.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
72.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Gwatemala? Tutaj:
zdecydowana większość ludności zamieszkuje południową
część kraju, szczególnie w regionach górskich; więcej niż
połowa populacji mieszka na obszarach wiejskich. Główne
obszary miejskie kraju Gwatemala to: Gwatemala CITY



(stolica) 2.918 milionów (2015).
Rząd i gospodarka - Gwatemala
Stolica kraju Gwatemala to Guatemala City i rządowy typ

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 22 departamentów (departamentos, singular -
departamento); Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango,
Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Gwatemala,
Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Peten, Quetzaltenango,
Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa,
Solola, Suchitepequez, Totonicapan, Zacapa. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Gwatemala, ważnymi produktami
przemysłowymi są cukier, tekstylia i odzież, meble, chemikalia,
ropa naftowa, metale, guma, turystyka. Ważne produkty rolne
to Trzciny cukrowej, kukurydzy, bananów, kawy, fasoli,
kardamonu; bydło, owce, świnie, kurczaki,. Najważniejsze
towary eksportowe to Cukru, kawy, ropy, odzieży, bananów,
owoców i warzyw, kardamonu, produktów do produkcji,
kamieni szlachetnych i metali, energii elektrycznej, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA 34%,
Salwadoru 11,5%, Hondurasu 7,1%, Nikaragui 6%, Costa
Rica 4,5%, Meksyk 4,3% (2016). Najważniejsze towary
importowe to paliwa, maszyny i sprzęt transportowy, materiały
budowlane, zboża, nawozy, elektryczność, produkty mineralne,
produkty chemiczne, tworzywa sztuczne i produkty, a
najważniejsi partnerzy importowi to US 38,1%, Meksyk 11%,
Chiny 9,9%, Salwador 5%, Panama 4,2% (2016). Jak bogaty
jest Gwatemala i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):



$8,200 (2017 oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy,
że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 59.3% (2014
oszacowanie).

Mapa - Gwatemala
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Gwinea

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Gwinea.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Gwinea. Zacznijmy od flagi kraju Gwinea
tutaj:
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http://mapsguides.com/


 

Gwinea - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Gwinea? Zacznijmy od

tego: Gwinea znajduje się w punkcie zwrotnym po dekadach
rządów autorytarnych od czasu uzyskania niepodległości od
Francji w 1958 r. Sekou Toure rządził krajem jako
prezydentem od niezależności aż do śmierci w 1984 r. Lansana
Conte doszła do władzy w 1984 r., Gdy wojsko zajęło rząd po
Toure's śmierć. Gen. Conte zorganizował i wygrał wybory
prezydenckie w 1993, 1998 i 2003 roku, chociaż wszystkie
sondaże były sfałszowane. Po śmierci Conte w grudniu 2008 r.
Kpt. Moussa Dadis Camara przeprowadził przewrót
wojskowy, zdobywając władzę i zawieszając konstytucję. Jego
niechęć do poddania się presji krajowej i międzynarodowej, by
ustąpić, doprowadziła do wzmożonych napięć politycznych,
które osiągnęły szczyt we wrześniu 2009 r., Gdy straż
prezydencka otworzyła ogień do wiecu opozycji zabijając
ponad 150 osób. Na początku grudnia 2009 r. Camara została
zraniona w wyniku zamachu i wygnana do Burkina Faso.
Przejściowy rząd kierowany przez generała Sekoubę Konate
utorował drogę przejściu Gwinei do raczkującej demokracji.
Kraj przeprowadził pierwsze wolne i konkurencyjne
demokratyczne wybory prezydenckie i parlamentarne
odpowiednio w 2010 i 2013 r., Aw październiku 2015 r.
Odbyły się drugie z rzędu wybory prezydenckie. Alpha Conde
została ponownie wybrana na drugą pięcioletnią kadencję na



prezydenta w 2015 r., A Zgromadzenie Narodowe zasiadło w
styczniu 2014 r. Pierwszy gabinet Conde'a jest pierwszym
cywilnym rządem w Gwinei. W sierpniu i wrześniu 2016 r. W
kraju odbył się udany dialog polityczny, który zgromadził rząd i
opozycję, by zająć się długotrwałymi napięciami. Sekouba
Konate utorowała drogę przejściu Gwinei do raczkującej
demokracji. W kraju odbyły się pierwsze wolne i
konkurencyjne demokratyczne wybory prezydenckie i
parlamentarne odpowiednio w 2010 i 2013 r., Aw październiku
2015 r. Odbyły się drugie z rzędu wybory prezydenckie. Alpha
Conde została ponownie wybrana na drugą pięcioletnią
kadencję na prezydenta w 2015 r., A Zgromadzenie Narodowe
zasiadło w styczniu 2014 r. Pierwszy gabinet Conde'a jest
pierwszym cywilnym rządem w Gwinei. W sierpniu i wrześniu
2016 r. W kraju odbył się udany dialog polityczny, który
zgromadził rząd i opozycję, by zająć się długotrwałymi
napięciami. Sekouba Konate utorowała drogę przejściu Gwinei
do raczkującej demokracji. W kraju odbyły się pierwsze wolne
i konkurencyjne demokratyczne wybory prezydenckie i
parlamentarne odpowiednio w 2010 i 2013 r., Aw październiku
2015 r. Odbyły się drugie z rzędu wybory prezydenckie. Alpha
Conde została ponownie wybrana na drugą pięcioletnią
kadencję na prezydenta w 2015 r., A Zgromadzenie Narodowe
zasiadło w styczniu 2014 r. Pierwszy gabinet Conde'a jest
pierwszym cywilnym rządem w Gwinei. W sierpniu i wrześniu
2016 r. W kraju odbył się udany dialog polityczny, który
zgromadził rząd i opozycję, by zająć się długotrwałymi
napięciami. a w październiku 2015 r. odbyły się kolejne z rzędu



wybory prezydenckie. Alpha Conde została ponownie wybrana
na drugą pięcioletnią kadencję na prezydenta w 2015 r., A
Zgromadzenie Narodowe zasiadło w styczniu 2014 r. Pierwszy
gabinet Conde'a jest pierwszym cywilnym rządem w Gwinei. W
sierpniu i wrześniu 2016 r. W kraju odbył się udany dialog
polityczny, który zgromadził rząd i opozycję, by zająć się
długotrwałymi napięciami. a w październiku 2015 r. odbyły się
kolejne z rzędu wybory prezydenckie. Alpha Conde została
ponownie wybrana na drugą pięcioletnią kadencję na
prezydenta w 2015 r., A Zgromadzenie Narodowe zasiadło w
styczniu 2014 r. Pierwszy gabinet Conde'a jest pierwszym
cywilnym rządem w Gwinei. W sierpniu i wrześniu 2016 r. W
kraju odbył się udany dialog polityczny, który zgromadził rząd i
opozycję, by zająć się długotrwałymi napięciami.

Geografia - Gwinea

Gdzie na świecie jest Gwinea?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Zachodnia, graniczące z
północnej części Oceanu Atlantyckiego, pomiędzy Gwineą
Bissau i Sierra Leone. Całkowita powierzchnia kraju Gwinea
wynosi 245,857 km2, z czego 245,717 km2 to ziemia. To dość
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
zazwyczaj płaskie równiny przybrzeżne, pagórkowate do



górzystych obszarów interocentrycznych. Najniższym punktem
kraju Gwinea jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt
Mont Nimba 1,752 m. Klimat jest gorący i wilgotny; pora
deszczowa typu monsunowego (od czerwca do listopada) z
wiatrem południowo-zachodnim; pora sucha (od grudnia do
maja) z północnowschodnimi wiatrakami harmattanowymi,.

Mieszkańcy - Gwinea
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Gwinea. Liczba to:

12,413,867 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Fulani (Peul) 32,1%, Malinke
29,8%, Susu 19,8%, Guerze 6,2%, Kissi 4,7%, Toma 2,8%,
inne / brak odpowiedzi 4,6% (2012 est.). Jakie są języki w
kraju Gwinea? Francuski (oficjalny). A religie: muzułmanin
86,2%, Christian 9,7%, animista / inny / brak 4,1% (2012 est.).
Ile lat mają przeciętni ludzie? 18.9 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 61
rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Gwinea? Tutaj: Obszary o
największej gęstości znajdują się na zachodzie i południu;
wnętrze jest słabo zaludnione. Główne obszary miejskie kraju
Gwinea to: Konakry (stolica) 1,936 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Gwinea
Stolica kraju Gwinea to Konakry i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 7 regionów administracyjnych i 1 gród; Boke,
Konakry, Faranah, Kankan, Kindia, Labe, Mamou,
N'Zerekore. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Gwinea, ważnymi



produktami przemysłowymi są boksyt, złoto, diamenty, rudy
żelaza; produkcja lekka, przetwórstwo rolne. Ważne produkty
rolne to ryż, kawa, ananasy, mango, jądra palmowe, kakao,
maniok (maniok, tapioka), banany, ziemniaki, słodkie ziemniaki;
bydło, owce, kozy; timbe. Najważniejsze towary eksportowe
to boksyt, złoto, diamenty, kawa, ryby, produkty rolne, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Chiny 24,6%,
Ghana 17,9%, Szwajcaria 10,1%, Zjednoczone Emiraty
Arabskie 7,7%, Francja 5,2%, Hiszpania 4,3%, Indie 4.1 %
(2016). Najważniejsze towary importowe to produkty
ropopochodne, metale, maszyny, sprzęt transportowy, tekstylia,
zboża i inne produkty spożywcze, a najważniejsi partnerzy
importowi to Holandia 14,6%, Chiny 13,5%, Indie 12,4%,
Belgia 8,6%, Francja 6,9%, Zjednoczone Emiraty Arabskie
5,4%, Singapur 4,9% (2016). Jak bogaty jest Gwinea i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $2,000 (2017 oszacowanie). To
jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 47% (2006 oszacowanie).

Mapa - Gwinea
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach
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Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Gwinea Bissau.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Gwinea Bissau. Zacznijmy od flagi kraju
Gwinea Bissau tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gwinea Bissau - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Gwinea Bissau? Zacznijmy

od tego: Od czasu odzyskania niepodległości od Portugalii w
1974 r. Gwinea-Bissau przeżyła poważne wstrząsy polityczne i
wojskowe. W 1980 r. Wojskowy zamach stanu ustanowił na
prezydenta autorytatywnego generała Joao Bernardo "Nino"
Vieira. Mimo że ostatecznie ustaliły drogę do gospodarki
rynkowej i systemu wielopartyjnego, reżim Vieiry
charakteryzował się tłumieniem opozycji politycznej i czystką
rywali politycznych. Kilka prób zamachu stanu w latach 80. i na
początku 1990 nie udało się go usunąć. W 1994 r. Vieira został
wybrany na prezydenta w pierwszych wolnych wyborach
wielopartyjnych w kraju. Bunt wojskowy i wynikająca z niego
wojna domowa w 1998 r. Doprowadziły w końcu do obalenia
Vieiry w maju 1999 r. W lutym 2000 r. Tymczasowy rząd
przekazał władzę opozycji lidera Kumba YALA po tym, jak
został wybrany na prezydenta w przejrzystych wyborach. We
wrześniu 2003 r. po zaledwie trzech latach urzędowania YALA
została obalona w bezkrwawym wojskowym zamachu stanu, a
biznesmen Henrique ROSA został zaprzysiężony na
tymczasowego prezydenta. W 2005 r. Ponownie wybrany
został prezydent Vieira, który zobowiązał się do rozwoju
gospodarczego i pojednania narodowego; został zamordowany
w marcu 2009 roku. Malam Bacai Sanha został wybrany w
nagłych wyborach w czerwcu 2009 roku, ale zmarł w styczniu
2012 roku z powodu długotrwałej choroby. Militarny zamach



stanu w kwietniu 2012 roku uniemożliwił przeprowadzenie
drugiej rundy prezydenckiej w Gwinei Bissau - w celu ustalenia
następcy Sanha. Po mediacji ze strony Wspólnoty
Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, cywilny rząd
przejściowy przejął władzę w 2012 roku i pozostał tam, dopóki
Jose Mario VAZ nie wygrał wolnych i uczciwych wyborów w
2014 roku. Długotrwały spór między frakcjami rządzącej partii
Paigc doprowadził rząd do politycznego impasu; od sierpnia
2015 r. było pięciu premierów.

Geografia - Gwinea Bissau

Gdzie na świecie jest Gwinea Bissau?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Zachodnia, na północnym
Oceanie Atlantyckim, pomiędzy Gwineą a Senegalem.
Całkowita powierzchnia kraju Gwinea Bissau wynosi 36,125
km2, z czego 28,120 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: większości nisko
położona równina nadbrzeżna z głęboko wciętym wybrzeżem
unoszącym się ku sawannie na wschodzie; liczne przybrzeżne
wyspy, w tym Arquipelago Dos Bijagos, składające się z 18
głównych wysp i wielu małych wysepek,. Najniższym punktem
kraju Gwinea Bissau jest Oceanu Atlantyckiego 0 m, najwyższy
punkt nienazwanego elewacji we wschodniej części kraju 300



m. Klimat jest Tropikalnych; ogólnie gorący i wilgotny; pora
deszczowa typu monsunowego (od czerwca do listopada) z
wiatrem południowo-zachodnim; pora sucha (od grudnia do
maja) z północnowschodnimi harmattanowymi wiatrami, w.

Mieszkańcy - Gwinea Bissau
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Gwinea Bissau. Liczba to:

1,792,338 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Fulani 28,5%, Balanta 22,5%,
Mandinga 14,7%, Papel 9,1%, Manjaco 8,3%, Beafada 3,5%,
Mancanha 3,1%, Bijago 2.1 %, Felupe 1,7%, Mansoanca
1,4%, Balanta Mane 1%, inne 1,8%, brak 2,2% (2008 rok.).
Jakie są języki w kraju Gwinea Bissau? Crioulo (lingua franca),
portugalski (urzędowy, w dużej mierze używany jako drugi lub
trzeci język), Pular (a Język Fula), Mandingo. A religie: Muslim
45,1%, Christian 22,1%, animista 14,9%, brak 2%,
nieokreślony 15,9% (2008 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie?
20.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 51 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Gwinea Bissau? Tutaj: około jedna piąta
populacji mieszka w stolicy Bissau na wybrzeżu Atlantyku;
pozostała część jest podzielona między osiem innych, głównie
wiejskich, regionów. Główne obszary miejskie kraju Gwinea
Bissau to: Bissau (stolica) 492 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Gwinea Bissau
Stolica kraju Gwinea Bissau to Bissau i rządowy typ pół-

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały



administracyjne - 9 regionów ( regioes, singular - regiao);
Bafata, Biombo, Bissau, Bolama / Bijagos, Cacheu, Gabu, Oio,
Quinara, Tombali. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Gwinea
Bissau, ważnymi produktami przemysłowymi są przetwórstwo
produktów rolnych, piwo, napoje bezalkoholowe. Ważne
produkty rolne to Ryż, kukurydza, fasola, maniok (maniok,
tapioka), orzechy nerkowca, orzeszki ziemne, jądra palmowe,
bawełna; drzewny; ryba. Najważniejsze towary eksportowe to
ryby, krewetki; orzechy nerkowca, orzeszki ziemne, jądra
palmowe, surowe i piłowane lumbe, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Indie 64,6%, Wietnam 9,4%,
Białoruś 9,4%, Nigeria 4,7% (2016). Najważniejsze towary
importowe to środki spożywcze, maszyny i sprzęt
transportowy, produkty naftowe, a najważniejsi partnerzy
importowi to Portugalia 44,2%, Senegal 19,2%, Chiny 7,2%,
Pakistan 6,7%, Holandia 4,4% (2016). Jak bogaty jest Gwinea
Bissau i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $1,800 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 67% (2015 oszacowanie).

Mapa - Gwinea Bissau
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Gujana

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Gujana.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Gujana. Zacznijmy od flagi kraju Gujana
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Gujana - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Gujana? Zacznijmy od

tego: Pierwotnie holenderska kolonia w 17 wieku, do 1815
Gujana stała się własnością brytyjską. Zniesienie niewolnictwa
doprowadziło do osiedlenia się obszarów miejskich przez
byłych niewolników i importu indentured sług z Indii do pracy
na plantacjach cukru. Powstały podział etniczny przetrwał i
doprowadził do burzliwej polityki. Gujana uzyskała
niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1966 roku i od tego czasu
rządzona jest głównie przez rządy nastawione na socjalistów. W
1992 Cheddi Jagan został wybrany na prezydenta w tym, co
jest uważane za pierwsze wolne i uczciwe wybory w kraju od
czasu uzyskania niepodległości. Po jego śmierci pięć lat później
jego żona, Janet Jagan, została prezydentem, ale zrezygnowała
w 1999 roku z powodu złego stanu zdrowia. Jej następca,
Bharrat Jagdeo, został wybrany w 2001 roku i ponownie w
2006 roku.

Geografia - Gujana



Gdzie na świecie jest Gujana?
Lokalizacja tego kraju to Północna Ameryka Południowa, na
północnym Oceanie Atlantyckim, między Surinamem a
Wenezuelą. Całkowita powierzchnia kraju Gujana wynosi
214,969 km2, z czego 196,849 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
przeważnie toczące się na wyżynach; niska równina
przybrzeżna; sawanna na południu. Najniższym punktem kraju
Gujana jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Laberintos
del Norte na górze Roraima 2.775 m. Klimat jest tropikalny;
gorące, wilgotne, moderowane przez północno-wschodnie
wiatry; dwie deszczowe pory roku (od maja do sierpnia, od
listopada do stycznia),.

Mieszkańcy - Gujana
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Gujana. Liczba to:

737,718. Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka?
Wschodnioindyjski 39,8%, czarny (afrykański) 29,3%,
mieszany 19,9%, indiański 10,5%, inny 0,5% (w tym
portugalski, chiński, biały) (2012 est.). Jakie są języki w kraju
Gujana? Angielski (oficjalny), kreolska z Gujany, języki



indiańskie (w tym karaibski i Języki Arawaków), języki
indyjskie (w tym karaibski Hindustani, dialekt hindi), chiński
(2014 est.). A religie: Protestancki 34,8% (zielonoświątkowy
22,8%, adwentysta dnia 5,4%, anglikański 5,2%, metodysta
1,4%), hinduski 24,8%, Rzymskokatolicki 7,1%, muzułmański
6,8%, Świadek Jehowy 1,3%, Rastafarianin 0,5%, inny
chrześcijanin 20,8%, inny 0,9%, brak 3,1% (2012 r.). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 26.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
68.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Gujana? Tutaj:
populacja jest silnie skoncentrowana na północnym wschodzie
w Georgetown i okolicach, z zauważalną koncentracją wzdłuż
rzeki Berbice na wschodzie; pozostała część kraju jest słabo
zaludniona. Główne obszary miejskie kraju Gujana to:
Georgetown (stolica) 124 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Gujana
Stolica kraju Gujana to Georgetown i rządowy typ

parlamentarnej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 10 regionów; Barima-Waini, Cuyuni-
Mazaruni, Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne,
Essequibo Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice,
Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-
Berbice, Upper Takutu-Upper Essequibo. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Gujana, ważnymi produktami przemysłowymi
są boksyty rybne , cukier, mielenie ryżu, drewno, tekstylia,
wydobycie złota. Ważne produkty rolne to trzcina cukrowa,
ryż, oleje jadalne; wołowina, wieprzowina, drób; krewetki,.



Najważniejsze towary eksportowe to cukier, złoto, boksyt,
tlenek glinu, ryż, krewetki, melasa, rum, timbe, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Kanada 30,6%,
USA 20,7%, Trynidad i Tobago 11,4% (2016). Najważniejsze
towary importowe to produkuje, maszyny, ropa naftowa,
żywność, a najważniejsi partnerzy importowi to Trynidad i
Tobago 29%, USA 27,5%, Chiny 7,3%, Surinam 5,5%
(2016). Jak bogaty jest Gujana i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $8,300 (2017 oszacowanie). To dość niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 35% (2006
oszacowanie).

Mapa - Gujana
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Haiti

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Haiti. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Haiti.
Zacznijmy od flagi kraju Haiti tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Haiti - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Haiti? Zacznijmy od tego:

Rodzimy Taino - który zamieszkał na wyspie Hispaniola, kiedy
został odkryty przez Krzysztofa Kolumba w 1492 r. - został
praktycznie unicestwiony przez hiszpańskich osadników w
ciągu 25 lat. Na początku XVII wieku Francuzi ustanowili
obecność na Hispanioli. W 1697 r. Hiszpania oddała
Francuzom trzecią zachodnią część wyspy, która później stała
się Haiti. Francuska kolonia, opierająca się na leśnictwie i
przemysłach związanych z cukrem, stała się jedną z
najbogatszych na Karaibach, ale tylko dzięki ciężkiemu
przywozowi afrykańskich niewolników i znacznej degradacji
środowiska. Pod koniec XVIII wieku prawie pół miliona
niewolników Haiti zbuntowało się pod Toussaint L'Ouverture.
Po długich walkach Haiti stało się pierwszym na świecie
postkolonialnym narodem, który ogłosił niepodległość w 1804
roku. Obecnie jest najbiedniejszym krajem na zachodniej
półkuli, Haiti przeżyło polityczną niestabilność przez większość
swojej historii. Trzęsienie ziemi o sile 7,0 magnitudo uderzyło na
Haiti w styczniu 2010 r. O epicentrum około 25 km (15 mil) na
zachód od stolicy, Port-au-Prince. Szacuje się, że ponad 300
000 osób zostało zabitych, a około 1,5 miliona zostało bez
dachu nad głową. Trzęsienie ziemi zostało ocenione jako
najgorsze w tym regionie w ciągu ostatnich 200 lat. Prezydent
Michel Martelly podał się do dymisji w lutym 2016 r. I został



zastąpiony przez tymczasowego prezydenta Jocelerme Privert.
Prezydent Jovenel Moise wygrał wybory w listopadzie 2016 r. I
objął urząd w lutym 2017 r. 5 milionów zostało bez dachu nad
głową. Trzęsienie ziemi zostało ocenione jako najgorsze w tym
regionie w ciągu ostatnich 200 lat. Prezydent Michel Martelly
podał się do dymisji w lutym 2016 r. I został zastąpiony przez
tymczasowego prezydenta Jocelerme Privert. Prezydent
Jovenel Moise wygrał wybory w listopadzie 2016 r. I objął
urząd w lutym 2017 r. 5 milionów zostało bez dachu nad głową.
Trzęsienie ziemi zostało ocenione jako najgorsze w tym regionie
w ciągu ostatnich 200 lat. Prezydent Michel Martelly podał się
do dymisji w lutym 2016 r. I został zastąpiony przez
tymczasowego prezydenta Jocelerme Privert. Prezydent
Jovenel Moise wygrał wybory w listopadzie 2016 r. I objął
urząd w lutym 2017 r.

Geografia - Haiti

Gdzie na świecie jest Haiti?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, zachodnia jedna trzecia
wyspy Hispaniola, między Morzem Karaibskim a Oceanem
Atlantyckim, na zachód od Dominikany. Całkowita
powierzchnia kraju Haiti wynosi 27,750 km2, z czego 27,560
km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: głównie szorstkie i górzyste. Najniższym
punktem kraju Haiti jest Morze Karaibskie 0 m, najwyższy
punkt Chaine de la Selle 2680 m. Klimat jest Tropikalnych;



półsuche, gdzie góry na wschodzie odcinają wiatry handlu.

Mieszkańcy - Haiti
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Haiti. Liczba to:

10,646,714. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu
mieszka? czarny 95%, mulat i biały 5%. Jakie są języki w kraju
Haiti? francuski (urzędowy), kreolski (oficjalny). A religie:
Rzymskokatolicki (urzędowy) 54,7%, protestant 28,5%
(baptysta 15,4%, zielonoświątkowy 7,9%, adwentysta 3%,
metodysta 1,5%, inne 0,7%), voodoo (urzędnik) 2,1%, inne
4,6%, żaden 10,2%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 23 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 64.2 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Haiti? Tutaj: Dość równomiernie rozkład; największe
skupiska zlokalizowane w pobliżu obszarów przybrzeżnych.
Główne obszary miejskie kraju Haiti to: PORT-AU-Prince
(stolica) 2,44 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Haiti
Stolica kraju Haiti to Port-au-Prince i rządowy typ pół-

prezydencka Republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 10 departamenty (departamenty, liczba
pojedyncza - departament); Artibonite, Centre, Grand'Anse,
Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Haiti, ważnymi produktami
przemysłowymi są tekstylia, rafinacja cukru, mielenie mąki,
cement, lekki montaż z importowanych części. Ważne produkty
rolne to Kawy, mango, kakao, trzciny cukrowej, ryżu,



kukurydzy, sorgo; drewno,. Najważniejsze towary eksportowe
to odzież, produkcja, oleje, kakao, mango, kawa, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA 80,8%,
Dominikana 5,1% (2016). Najważniejsze towary importowe to
żywność, wyprodukowana towary, maszyny i sprzęt
transportowy, paliwa, surowce, a najważniejsi partnerzy
importowi to USA 19,3%, Chiny 18,9%, Antyle Holenderskie
18,1%, Indonezja 6,5%, Kolumbia 4,8% (2016). Jak bogaty
jest Haiti i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $1,800 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 58.5% (2012
oszacowanie).

Mapa - Haiti
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Honduras

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Honduras.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Honduras. Zacznijmy od flagi kraju
Honduras tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Honduras - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Honduras? Zacznijmy od

tego: Będąc częścią rozległego imperium hiszpańskiego w
Nowym Świecie, Honduras stał się niepodległym państwem w
1821 roku. Po dwóch i pół dekadach głównie rządów
wojskowych, swobodnie wybrany cywilny rząd doszedł do
władzy w 1982 roku. W latach 80. Honduras okazał się rajem
dla anti-Sandinista contras walczący z marksistowskim rządem
Nikaragui i sojusznikiem rządów salwadorskich zwalczających
partyzantów lewicowych. Kraj został zniszczony przez huragan
Mitch w 1998 roku, który zabił około 5600 osób i wyrządził
około 2 miliardy dolarów szkód. Od tego czasu gospodarka
powoli odbiła.

Geografia - Honduras

Gdzie na świecie jest Honduras?
Lokalizacja tego kraju to Ameryka Środkowa, granicząca z
Morzem Karaibskim, pomiędzy Gwatemalą i Nikaragua i
granicząca z Zatoką Fonseca (Północny Ocean Spokojny),
pomiędzy El Salvador i Nikaragua. Całkowita powierzchnia
kraju Honduras wynosi 112,090 km2, z czego 111,890 km2 to
ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju?
W ten sposób: głównie góry we wnętrzach, wąskie równiny



przybrzeżne. Najniższym punktem kraju Honduras jest Morze
Karaibskie 0 m, najwyższy punkt Cerro Las Minas 2.870 m.
Klimat jest podzwrotnikowy na nizinach, umiarkowany w
górach,.

Mieszkańcy - Honduras
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Honduras. Liczba to:

9,038,741. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu mieszka?
mestizo (mieszane w Amerindii i w Europie) 90%, indyjskie
7%, czarne 2%, białe 1%. Jakie są języki w kraju Honduras?
hiszpańskie (oficjalne), dialekty indyjskie. A religie:
Rzymskokatolicki 46%, protestancki 41%, ateista 1%, inne
2%, brak 9% (2014 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 23
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 71.2 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Honduras? Tutaj: Większość mieszkańców
mieszka w górzystej zachodniej części kraju; w przeciwieństwie
do innych krajów Ameryki Środkowej, Honduras jako jedyny
ma populację miejską, która jest rozproszona między dwoma
dużymi ośrodkami - stolicą Tegucigalpa i miastem San Pedro
Sula; dolina Rio Ulua na północy jest jedynym gęsto
zaludnionym obszarem Niziny. Główne obszary miejskie kraju
Honduras to: Tegucigalpa (stolica) 1.123 miliona; San Pedro
Sula 852 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Honduras
Stolica kraju Honduras to Tegucigalpa i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały



administracyjne - 18 departamentów (departamentos, liczba
pojedyncza - departamento); Atlantida, Choluteca, Colon,
Comayagua, Copan, Cortes, El Paraiso, Francisco Morazan,
Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahia, La Paz, Lempira,
Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle, Yoro. Jeśli chodzi
o ekonomię kraju Honduras, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwarzanie cukru, kawa, odzież tkana i
dzianinowa, wyroby z drewna, cygara. Ważne produkty rolne
to Banany, kawa, cytrusy, kukurydza, palma afrykańska;
wołowina; drzewny; krewetki, tilapia, homar, cukier, orientalne.
Najważniejsze towary eksportowe to kawa, odzież, kawa,
krewetki, druty samochodowe, cygara, banany, złoto, olej
palmowy, owoce, homar, lumbe, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są USA 36,7%, Niemcy 10,7%, Salwador
8,6%, Gwatemala 6,5%, Holandia 5,4%, Nikaragua 5,3%
(2016). Najważniejsze towary importowe to urządzenia
komunikacyjne, maszyny i środki transportu, surowce
przemysłowe, produkty chemiczne, paliwa, artykuły
spożywcze:, a najważniejsi partnerzy importowi to USA 32,8%,
Chiny 14,1% %, Gwatemala 8,9%, Meksyk 7,3%, Salwador
5.7% (2016). Jak bogaty jest Honduras i jak bogaci są ludzie
w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $5,500 (2017 oszacowanie). To dość niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 29.6%
(2014).



Mapa - Honduras
 

Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Hongkong

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Hongkong.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Hongkong. Zacznijmy od flagi kraju
Hongkong tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Hongkong - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Hongkong? Zacznijmy od

tego: W 1841 r. Okupowany przez Wielką Brytanię Hongkong
został formalnie cedowany przez Chiny w następnym roku;
różne sąsiadujące ziemie zostały dodane później w 19 wieku.
Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Chiny i Wielką
Brytanię w dniu 19 grudnia 1984 r., Hongkong stał się
Specjalnym Regionem Administracyjnym Hongkongu w
Chińskiej Republice Ludowej w dniu 1 lipca 1997 r. W tej
umowie Chiny obiecały, że w jej "jednym kraju, dwóch
systemów, chiński socjalistyczny system gospodarczy nie byłby
nałożony na Hongkong, a Hongkong miałby "wysoki stopień
autonomii" we wszystkich sprawach poza sprawami
zagranicznymi i obronnymi przez kolejne 50 lat.

Geografia - Hongkong

Gdzie na świecie jest Hongkong?
Lokalizacja tego kraju to Azja Wschodnia, granicząca z
Morzem Południowochińskim i Chinami. Całkowita
powierzchnia kraju Hongkong wynosi 1,108 km2, z czego



1,073 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: pagórkowaty do górskich ze
stromymi zboczami; niziny na północy. Najniższym punktem
kraju Hongkong jest Morza Południowochińskiego Morze 0 m,
najwyższy punkt Tai Mo Shan 958 m. Klimat jest monsun
podzwrotnikowy; chłodne i wilgotne w zimie, gorące i
deszczowe od wiosny do lata, ciepłe i słoneczne od jesieni.

Mieszkańcy - Hongkong
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Hongkong. Liczba to:

7,191,503 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Chińska 92%, Filipińska 2,5%,
indonezyjska 2,1%, inna 3,4% (2016 r.). Jakie są języki w
kraju Hongkong? Kantoński (oficjalny) 88,9%, angielski
(oficjalny) 4,3%, mandaryński (oficjalny) 1,9%, inne chińskie
dialekty 3,1%, inny 1,9% (2016 r.). A religie: eklektyczna
mieszanka lokalnych religii 90%, chrześcijańska 10%. Ile lat
mają przeciętni ludzie? 44.4 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 83
rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Hongkong? Tutaj:
Populacja dość równomiernie rozproszona. Główne obszary
miejskie kraju Hongkong to: Hongkong 7.26 milionów (2014).

Rząd i gospodarka - Hongkong
Stolica kraju Hongkong to nieznane i rządowy typ

ograniczonej demokracji prezydenckiej; specjalny region
administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej:. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - żaden (specjalny region



administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej). Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Hongkong, ważnymi produktami
przemysłowymi są tekstylia, odzież, turystyka, bankowość,
spedycja, elektronika, tworzywa sztuczne, zabawki, zegarki,
zegary. Ważne produkty rolne to świeże warzywa i owoce;
drób, wieprzowina; ryby. Najważniejsze towary eksportowe to
maszyny i urządzenia elektryczne, tekstylia, odzież, obuwie,
zegarki i zegarki, zabawki, tworzywa sztuczne, kamienie
szlachetne, drukowane materiał, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Chiny 54,2%, USA 9% (2016).
Najważniejsze towary importowe to surowce i półprodukty,
dobra konsumpcyjne, dobra inwestycyjne, artykuły spożywcze,
paliwo (większość jest ponownie eksportowana), a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 47,8%, Singapur
6,5%, Japonia 6,2%, USA 5,2%, Korea Południowa 4,9%
(2016). Jak bogaty jest Hongkong i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $61,000 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie
tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 19.6% (2012 oszacowanie).

Mapa - Hongkong
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Węgry

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Węgry.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Węgry. Zacznijmy od flagi kraju Węgry
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Węgry - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Węgry? Zacznijmy od

tego: Węgry stały się chrześcijańskim królestwem w AD 1000 i
przez wiele stuleci służyły jako bastion przeciwko tureckiemu
ekspansji tureckiej w Europie. Królestwo ostatecznie stało się
częścią poliglotycznego imperium austro-węgierskiego, które
rozpadło się podczas I wojny światowej. Po II wojnie
światowej kraj ten padł pod rządami komunistów. W 1956 r.
Rewolta i zapowiedzi wycofania się z Układu Warszawskiego
spotkały się z masową interwencją militarną Moskwy. Pod
przywództwem Janosa Kadara w 1968 r. Węgry rozpoczęły
liberalizację gospodarki, wprowadzając tzw. "Gułaski
komunizm". Węgry przeprowadziły pierwsze wybory
wielopartyjne w 1990 r. I zapoczątkowały gospodarkę
wolnorynkową. Dołączyła do NATO w 1999 r., A UE pięć lat
później.

Geografia - Węgry

Gdzie na świecie jest Węgry?



Lokalizacja tego kraju to Europa Środkowa, północny zachód
od Rumunii. Całkowita powierzchnia kraju Węgry wynosi
93,028 km2, z czego 89,608 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
większości płaskie na falujących równinach; wzgórza i niskie
góry na słowackiej bordeie. Najniższym punktem kraju Węgry
jest rzeka Tisza 78 m, najwyższy punkt Kekes 1,014 m. Klimat
jest umiarkowany; zimne, pochmurne, wilgotne zimy; ciepłe lata
w.

Mieszkańcy - Węgry
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Węgry. Liczba to:

9,850,845 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Węgierski 85,6%, romski 3,2%,
niemiecki 1,9%, inny 2,6%, nieokreślony 14,1% (2011 rok.).
Jakie są języki w kraju Węgry? Węgierski (oficjalny) 99,6%,
angielski 16%, niemiecki 11,2%, rosyjski 1,6%, rumuński 1,3%
, Francuski 1,2%, inny 4,2%. A religie: katolicki 37,2%,
kalwinista 11,6%, luteranin 2,2%, greckokatolicki 1,8%, inny
1,9%, brak 18,2%, nieokreślony 27,2% (2011 rok). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 42.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
76.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Węgry? Tutaj: Dość
równomierna dystrybucja w większości kraju, a obszary
miejskie przyciągają większe i gęstsze populacje. Główne
obszary miejskie kraju Węgry to: Budapeszt (stolica) 1.714
milionów (2015).



Rząd i gospodarka - Węgry
Stolica kraju Węgry to Budapeszt i rządowy typ

parlamentarnych republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 19 hrabstw (megyek, liczba pojedyncza -
megye), 23 miast z prawami powiatu (megyei jogu varosok,
liczba pojedyncza - megyei jogu varos) i 1 stolica (fovaros).
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Węgry, ważnymi produktami
przemysłowymi są górnictwo mleczarskie , hutnictwo, materiały
budowlane, przetworzona żywność, tekstylia, chemikalia
(zwłaszcza farmaceutyki), pojazdy silnikowe. Ważne produkty
rolne to Pszenica, kukurydza, słonecznik, ziemniaki, buraki
cukrowe; trzoda chlewna, bydło, drób,. Najważniejsze towary
eksportowe to maszyny i sprzęt 53,4%, inni producenci 31,2%,
produkty spożywcze 8,4% , surowce 3,4%, paliwa i energia
elektryczna 3,9% (2012 rok.), a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Niemcy 28,2%, Rumunia 5,2%, Słowacja
5%, Austria 4,9%, Francja 4,8%, Włochy 4,8%, Czechy
4,2%, Polska 4,2% (2016 ). Najważniejsze towary importowe
to maszyny i urządzenia 45,4%, inni producenci 34,3%, paliwa i
energia elektryczna 12,6%, produkty spożywcze 5,3%,
surowce 2,5% (2012), a najważniejsi partnerzy importowi to
Niemcy 26,3%, Austria 6,4%, Chiny 6,3%, Polska 5,5%,
Słowacja 5,3%, Holandia 4,9%, Republika Czeska 4,9%,
Francja 4,8%, Włochy 4,8% (2016). Jak bogaty jest Węgry i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $28,900 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest



ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 14.9% (2015
oszacowanie).

Mapa - Węgry
 

Gorąco polecamy

Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Islandia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Islandia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Islandia. Zacznijmy od flagi kraju Islandia
tutaj:
 

Islandia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Islandia? Zacznijmy od

tego: Osiedleni przez norweskich i celtyckich (szkockich i
irlandzkich) imigrantów pod koniec IX i X wieku ne, Islandia
może pochwalić się najstarszym na świecie funkcjonującym
zgromadzeniem ustawodawczym, Althingi, założonym w 930
roku. Niezależna od ponad 300 lat Islandia była następnie

http://mapsguides.com/


rządzona przez Norwegię i Danię . Fallout z wulkanu Askja w
1875 r. Zniszczył islandzką gospodarkę i spowodował
powszechny głód. W ciągu następnego ćwierćwiecza 20%
ludności wyspy wyemigrowało, głównie do Kanady i USA.
Dania przyznała ograniczoną władzę domową w 1874 roku i
całkowitą niezależność w 1944 roku. Druga połowa XX wieku
przyniosła znaczny wzrost gospodarczy napędzany głównie
przez przemysł rybny. Gospodarka bardzo się zróżnicowała po
tym, jak kraj ten przyłączył się do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w 1994 roku, ale Islandia szczególnie mocno
ucierpiała w wyniku światowego kryzysu finansowego w latach
następujących po roku 2008. Gospodarka znajduje się obecnie
w fazie wzrostu, napędzanej głównie boomem turystycznym i
budowlanym. Alfabetyzacja, długowieczność i spójność
społeczna są na pierwszym miejscu według światowych
standardów.

Geografia - Islandia

Gdzie na świecie jest Islandia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Północna, wyspa pomiędzy
Morzem Grenlandzkim a Północnym Atlantykiem, na północny
zachód od Wielkiej Brytanii. Całkowita powierzchnia kraju



Islandia wynosi 103,000 km2, z czego 100,250 km2 to ziemia.
To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: większości płaskowyż przeplatany szczytami gór,
lodowymi polami; wybrzeże głęboko wcięte zatokami i
fiordami. Najniższym punktem kraju Islandia jest Ocean
Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Hvannadalshnukur 2110 m
(przy lodowcu Vatnajökull). Klimat jest ; umiarkowany;
moderowany przez prąd północnoatlantycki; łagodne, wietrzne
zimy; wilgotne, chłodne lata, w.

Mieszkańcy - Islandia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Islandia. Liczba to:

339,747 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? jednorodna mieszanka potomków
Norsów i Celtów 94%, ludność obcego pochodzenia 6%.
Jakie są języki w kraju Islandia? islandzki, angielski, języki
skandynawskie, niemiecki szeroko używany. A religie:
ewangelicki kościół luterański Islandii (oficjalny) 69,9%,
rzymskokatolicki 3,8%, Reykjavik Free Church 2,9%,
Hafnarfjorour Free Church 2%, Asatru Association 1,1%, The
Independent Congregation 1%, inne religie 4% (w tym Zuist i
Pentecostal), brak 6,1%, inne lub nieokreślone 9,2% (2017
rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 36.5 rok. Musimy dodać,
że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza,
połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po
urodzeniu)? To: 83.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Islandia? Tutaj: Islandia jest prawie całkowicie miejska, a
połowa mieszkańców znajduje się w stolicy Reykjaviku i wokół



niej; mniejsze skupiska znajdują się głównie wzdłuż wybrzeża
na północnym i zachodnim. Główne obszary miejskie kraju
Islandia to: Reykjaviku (stolica) 184,000 (2014).

Rząd i gospodarka - Islandia
Stolica kraju Islandia to Reykjavik i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 8
regionów; Austurland, Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland
Eystra, Nordhurland Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir,
Vesturland. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Islandia, ważnymi
produktami przemysłowymi są turystyka, przetwórstwo ryb;
wytapianie aluminium; energia geotermalna, energia wodna;
produkty medyczne / farmaceutyczne. Ważne produkty rolne to
Ziemniaków, marchwi, zielonych warzyw, pomidorów,
ogórków ; baranina, kurczak, wieprzowina, wołowina,
produkty mleczne; ryba. Najważniejsze towary eksportowe to
ryby i produkty rybne (42%), aluminium (38%), produkty
rolne, produkty lecznicze i medyczne, żelazokrzem (2015), a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Holandia 25,4%,
Zjednoczone Królestwo 11,3%, Hiszpania 10,5%, USA 7,8%,
Niemcy 7%, Francja 6,7%, Norwegia 4.2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt, produkty
naftowe, produkty spożywcze, tekstylia, a najważniejsi
partnerzy importowi to Niemcy 10,1%, USA 10%, Norwegia
9,1%, Holandia 7,5%, Chiny 7,4%, Dania 6,1%, Zjednoczone
Królestwo 5,8% (2016). Jak bogaty jest Islandia i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $52,100 (2017 oszacowanie). Oznacza to,
że ludzie tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to



Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Islandia
 

Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Indie

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Indie. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Indie.
Zacznijmy od flagi kraju Indie tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Indie - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Indie? Zacznijmy od tego:

Cywilizacja doliny Indusu, jedna z najstarszych na świecie,
rozkwitła w trzecim i drugim tysiącleciu pne i rozszerzyła się na
północno-zachodnie Indie. Plemiona aryjskie z północnego
zachodu infiltrowały subkontynent indyjski około 1500 rpne; ich
fuzja z wcześniejszymi mieszkańcami drawidyjskimi stworzyła
klasyczną kulturę indyjską. Imperium Maurów w IV i III wieku
pne - które osiągnęło swój zenit w czasach Ashoki -
zjednoczyło dużą część Azji Południowej. Złoty Wiek
zapoczątkowany przez dynastię Gupta (IV do VI wieku ne)
przyniósł rozkwit indyjskiej nauki, sztuki i kultury. Islam
rozprzestrzenił się na subkontynencie przez 700 lat. W X i XI
wieku Turcy i Afgańczycy najechali Indie i założyli Sułtanat
Delhi. Na początku XVI wieku cesarz Babur ustanowił dynastię
Mogołów, który rządził Indiami przez ponad trzy stulecia.
Europejscy odkrywcy zaczęli tworzyć przyczółki w Indiach w
XVI wieku. W XIX wieku Wielka Brytania stała się
dominującą siłą polityczną na subkontynencie. Brytyjska armia
indyjska odegrała istotną rolę w obu wojnach światowych. Lata
pokojowego oporu przeciwko brytyjskim rządom, pod
przewodnictwem Mohandasa Gandhiego i Jawaharlala Nehru,
doprowadziły ostatecznie do indyjskiej niepodległości, która
została przyznana w 1947 roku. Przemoc w rodzinie na dużą
skalę miała miejsce przed i po subkontynentalnym rozbiorze na



dwa odrębne państwa - Indie i Pakistan. Sąsiednie narody
walczyły trzy wojny od czasu uzyskania niepodległości, z
których ostatnia miała miejsce w 1971 roku i spowodowała, że 
Wschodni Pakistan stał się odrębnym narodem Bangladeszu.
Indie' Testy broni jądrowej w 1998 r. ośmielęły Pakistan do
przeprowadzenia własnych testów w tym samym roku. W
listopadzie 2008 r. Terroryści pochodzący z Pakistanu
przeprowadzili serię skoordynowanych ataków w Mumbai,
finansowej stolicy Indii. Pomimo naglących problemów, takich
jak znaczne przeludnienie, degradacja środowiska, rozległe
ubóstwo i powszechna korupcja, wzrost gospodarczy po
wprowadzeniu reform gospodarczych w 1991 r. I masywna
młodzież napędzają rozwój Indii jako regionalnej i globalnej siły.

Geografia - Indie

Gdzie na świecie jest Indie?
Lokalizacja tego kraju to Azja południowa, granicząca z
Morzem Arabskim i Zatoką Bengalską, między Birmą i
Pakistanem. Całkowita powierzchnia kraju Indie wynosi
3,287,263 km2, z czego 2,973,193 km2 to ziemia. To bardzo
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
równinie wyżynnej (Płaskowyż Dekan) na południu, płasko do
równiny biegnącej wzdłuż Gangesu, pustynie na zachodzie,
Himalaje na północy. Najniższym punktem kraju Indie jest



Ocean Indyjski 0 m, najwyższy punkt Kanchenjunga 8 586 m.
Klimat jest Różni się od monsunów tropikalnych na południu do
umiarkowanych na północnej.

Mieszkańcy - Indie
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Indie. Liczba to:

1,281,935,911 (7/2017 oszacowanie). Jest to naprawdę
ogromna populacja. Kto tu mieszka? Indo-Aryan 72%,
Dravidian 25%, Mongoloid i inne 3 % (2000). Jakie są języki
w kraju Indie? hindi 41%, bengalski 8,1%, telugu 7,2%,
marathi 7%, tamil 5,9%, urdu 5%, gudżarati 4,5%, kannada
3,7%, malajalam 3,2%, orija 3,2%, pendżabski 2,8%,
assamski 1,3 %, Maithili 1,2%, inne 5,9%. A religie: hinduskie
79,8%, muzułmańskie 14,2%, chrześcijańskie 2,3%, sikhijskie
1,7%, inne i nieokreślone 2% (2011 rok.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 27.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 68.8 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Indie? Tutaj: z godnym uwagi
wyjątkiem na pustyni w północno-zachodniej, w tym na pustyni
Thar i górskich skraju na północy, bardzo duża gęstość
zaludnienia istnieje w większości kraju; rdzeń populacji znajduje
się na północy wzdłuż brzegów Gangesu, z innymi dolinami rzek
i południowymi obszarami nadmorskimi również o dużej
koncentracji ludności. Główne obszary miejskie kraju Indie to:
NOWE Delhi (stolica) 25,703 milionów; Mumbai 21.043
miliony; Kolkata 11 766 milionów; Bangalore 10,087 milionów;
Chennai 9,62 miliona; Hyderabad 8 944 miliony (2015).



Rząd i gospodarka - Indie
Stolica kraju Indie to Nowe Delhi i rządowy typ federalna

republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 29 stanów i 7 terytoriów związkowych;
Wyspy Andamana i Nikobara, Andhra Pradesh, Arunachal
Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Dadra i
Nagar Haveli, Daman i Diu, Delhi, Goa, Gudżarat, Haryana,
Himachal Pradesh, Dżammu i Kaszmir, Jharkhand, Karnataka,
Kerala, Lakszadweep , Madhya Pradesh, Maharashtra,
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry,
Pendżab, Radżastan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura,
Uttar Pradesh, Uttarakhand, Zachodni Bengal. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Indie, ważnymi produktami przemysłowymi są
tekstylia, chemikalia, przetwórstwo spożywcze, stal, sprzęt
transportowy, cement, wydobycie, ropa naftowa, maszyny,
oprogramowanie, farmaceutyki. Ważne produkty rolne to ryż,
pszenica, nasiona oleiste, bawełna, juta, herbata, trzcina
cukrowa, soczewica, cebula, ziemniaki; produkty mleczne,
owce, kozy, drób; ryba. Najważniejsze towary eksportowe to
produkty naftowe, kamienie szlachetne, pojazdy, maszyny,
żelazo i stal, chemikalia, produkty farmaceutyczne, zboża ,
odzież, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA
16%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 11,7%, Hongkong 5,1%
(2016). Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa,
kamienie szlachetne, maszyny, chemikalia, nawozy, tworzywa
sztuczne, żelazo i stal, a najważniejsi partnerzy importowi to
Chiny 17%, USA 5,8%, ZEA 5,4%, Arabia Saudyjska 5.2% ,
Szwajcaria 4.2% (2016). Jak bogaty jest Indie i jak bogaci są



ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $7,200 (2017 oszacowanie). To dość niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 21.9%
(2011 oszacowanie).

Mapa - Indie
 



Gorąco polecamy

Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Indonezja

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Indonezja.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Indonezja. Zacznijmy od flagi kraju

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Indonezja tutaj:
 

Indonezja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Indonezja? Zacznijmy od

tego: Holendrzy zaczęli kolonizować Indonezję na początku
XVII wieku; Japonia okupowała wyspy od 1942 do 1945
roku. Indonezja ogłosiła niepodległość na krótko przed
kapitulacją Japonii, ale wymagała czterech lat czasami
brutalnych walk, przerywanych negocjacji i mediacji ONZ,
zanim Holandia zgodziła się na przekazanie suwerenności w
1949 roku. Czasami niesforny parlamentarny demokracja
zakończyła się w 1957 r., kiedy prezydent Soekarno ogłosił
stan wojenny i ustanowił "kierowaną demokrację". Po
nieudanym zamachu stanu w 1965 r. Przez domniemanych
komunistycznych sympatyków, Soekarno stopniowo
ustępowało władzy. Od 1967 r. Do 1998 r. Prezydent Suharto
rządził Indonezją swoim rządem "nowego porządku". Po
protestach ulicznych obalonych Suharto w 1998 r., Wolne i
uczciwe wybory parlamentarne odbyły się w 1999 r. Indonezja
jest teraz światem " jest trzecią najbardziej zaludnioną
demokracją, największym na świecie krajem archipelagowym i
największym na świecie narodem muzułmańskim. Aktualne
zagadnienia obejmują: złagodzenie ubóstwa, poprawę edukacji,
zapobieganie terroryzmowi, konsolidację demokracji po
czterech dekadach autorytaryzmu, wdrażanie reform
gospodarczych i finansowych, zwalczanie korupcji,



reformowanie systemu sądownictwa karnego, zajmowanie się
zmianą klimatu i kontrolowanie chorób zakaźnych, szczególnie
tych znaczenie regionalne. W 2005 r. Indonezja osiągnęła
historyczne porozumienie pokojowe z uzbrojonymi
separatystami w Acehu, co doprowadziło do demokratycznych
wyborów w Acehu w grudniu 2006 r. Indonezja nadal boryka
się z oporem zbrojnym o niskiej intensywności w Papui przez
separatystyczny Wolny Ruch Papui. s największym narodem
muzułmańskim. Aktualne zagadnienia obejmują: złagodzenie
ubóstwa, poprawę edukacji, zapobieganie terroryzmowi,
konsolidację demokracji po czterech dekadach autorytaryzmu,
wdrażanie reform gospodarczych i finansowych, zwalczanie
korupcji, reformowanie systemu sądownictwa karnego,
zajmowanie się zmianą klimatu i kontrolowanie chorób
zakaźnych, szczególnie tych znaczenie regionalne. W 2005 r.
Indonezja osiągnęła historyczne porozumienie pokojowe z
uzbrojonymi separatystami w Acehu, co doprowadziło do
demokratycznych wyborów w Acehu w grudniu 2006 r.
Indonezja nadal boryka się z oporem zbrojnym o niskiej
intensywności w Papui przez separatystyczny Wolny Ruch
Papui. s największym narodem muzułmańskim. Aktualne
zagadnienia obejmują: złagodzenie ubóstwa, poprawę edukacji,
zapobieganie terroryzmowi, konsolidację demokracji po
czterech dekadach autorytaryzmu, wdrażanie reform
gospodarczych i finansowych, zwalczanie korupcji,
reformowanie systemu sądownictwa karnego, zajmowanie się
zmianą klimatu i kontrolowanie chorób zakaźnych, szczególnie
tych znaczenie regionalne. W 2005 r. Indonezja osiągnęła



historyczne porozumienie pokojowe z uzbrojonymi
separatystami w Acehu, co doprowadziło do demokratycznych
wyborów w Acehu w grudniu 2006 r. Indonezja nadal boryka
się z oporem zbrojnym o niskiej intensywności w Papui przez
separatystyczny Wolny Ruch Papui. wdrażanie reform
gospodarczych i finansowych, ograniczanie korupcji,
reformowanie systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych, zajmowanie się zmianą klimatu i kontrolowanie chorób
zakaźnych, szczególnie o znaczeniu globalnym i regionalnym. W
2005 r. Indonezja osiągnęła historyczne porozumienie
pokojowe z uzbrojonymi separatystami w Acehu, co
doprowadziło do demokratycznych wyborów w Acehu w
grudniu 2006 r. Indonezja nadal boryka się z oporem zbrojnym
o niskiej intensywności w Papui przez separatystyczny Wolny
Ruch Papui. wdrażanie reform gospodarczych i finansowych,
ograniczanie korupcji, reformowanie systemu wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych, zajmowanie się zmianą
klimatu i kontrolowanie chorób zakaźnych, szczególnie o
znaczeniu globalnym i regionalnym. W 2005 r. Indonezja
osiągnęła historyczne porozumienie pokojowe z uzbrojonymi
separatystami w Acehu, co doprowadziło do demokratycznych
wyborów w Acehu w grudniu 2006 r. Indonezja nadal boryka
się z oporem zbrojnym o niskiej intensywności w Papui przez
separatystyczny Wolny Ruch Papui.

Geografia - Indonezja



Gdzie na świecie jest Indonezja?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia,
archipelag między Oceanem Indyjskim i Pacyfikiem. Całkowita
powierzchnia kraju Indonezja wynosi 1,904,569 km2, z czego
1,811,569 km2 to ziemia. To bardzo duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: większości przybrzeżnych
nizin; większe wyspy mają wnętrze gór. Najniższym punktem
kraju Indonezja jest Ocean Indyjski 0 m, najwyższy punkt
Puncak Jaya 4 884 m. Klimat jest tropikalne; gorący, wilgotny;
bardziej umiarkowany na wyżynach, w.

Mieszkańcy - Indonezja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Indonezja. Liczba to:

260,580,739 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka?
Jawajczycy 40,1%, Sundanese 15,5%, Malay 3,7%, Batak
3,6%, Madurese 3%, Betawi 2,9%, Minangkabau 2,7% ,
Buginese 2,7%, Bantenese 2%, Banjarese 1,7%, Balijczyk
1,7%, Acehnese 1,4%, Dayak 1,4%, Sasak 1,3%, Chiński
1,2%, pozostałe 15% (2010 rok.). Jakie są języki w kraju
Indonezja? Bahasa Indonesia (oficjalna, zmodyfikowana forma
malajska ), Angielski, holenderski, lokalne dialekty (z których



najczęściej używanym językiem jest jawajski). A religie:
Muzułmanów 87,2%, protestantów 7%, katolików 2,9%,
hinduskich 1,7%, innych 0,9% (w tym buddyjskich i
konfucjańskich), nieokreślonych 0,4% (2010 rok). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 30.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 73 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Indonezja? Tutaj: Główna
koncentracja na wyspie Java, która jest uważana za jedno z
najgęściej zaludnionych miejsc na ziemi; z wysp zewnętrznych
(otaczających Jawę i Bali), Sumatra zawiera jedne z najbardziej
znaczących skupisk, szczególnie na południu w pobliżu Selat
Sunda, a także wzdłuż północno-wschodniego wybrzeża w
pobliżu Medan; miasta Makasar (Sulawesi), Banjarmasin
(Kalimantan) są również gęsto zaludnione. Główne obszary
miejskie kraju Indonezja to: Dżakarta (stolica) 10.323 miliona;
Surabaya 2,853 miliona; Bandung 2,544 miliona; Medan 2,04
mln; Semarang 1,63 mln; Makassar 1.489 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Indonezja
Stolica kraju Indonezja to Dżakarta i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 31 prowincji (provinsi-provinsi, liczba
pojedyncza - provinsi), 1 autonomiczna prowincja, 1 region
specjalny (daerah-daerah istimewa, liczba pojedyncza - daerah
istimewa) i 1 stolica kraju (daerah khusus ibukota); Aceh, Bali,
Banten, Bengkulu, Gorontalo, Dżakarta Raya, Jambi, Jawa
Barat (Jawa Zachodnia), Jawa Tengah (Jawa Środkowa), Jawa
Timur (Jawa Wschodnia), Kalimantan Barat (Zachodni



Kalimantan), Kalimantan Selatan (Południowy Kalimantan),
Kalimantan Tengah (Środkowy Kalimantan), Kalimantan Timur
(Wschodni Kalimantan), Kalimantan Utara (Północny
Kalimantan), Kepulauan Bangka Belitung (Wyspy Bangka
Belitung), Kepulauan Riau (Wyspy Riau), Lampung, Maluku,
Maluku Utara (North Maluku), Nusa Tenggara Barat
(Zachodnia Nusa Tenggara), Nusa Tenggara Timur (Wschodnia
Nusa Tenggara), Papua, Papua Barat (Zachodnia Papua), Riau,
Sulawesi Barat (Zachodni Sulawesi), Sulawesi Selatan
(Południowy Celebes),. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Indonezja, ważnymi produktami przemysłowymi są naftowe i
gaz ziemny, tekstylia, motoryzacja, urządzenia elektryczne,
odzież, obuwie, górnictwo, cement, instrumenty medyczne i
urządzenia, wyroby rzemieślnicze, nawozy sztuczne, sklejka,
guma, przetworzone żywność, biżuteria i turystyka. Ważne
produkty rolne to Kauczuków i podobnych produktów, olej
palmowy, drób, wołowina, produkty leśne, krewetki, kakao,
kawa , zioła lecznicze, olejek eteryczny, ryby i podobne
produkty oraz przyprawy. Najważniejsze towary eksportowe
to paliwa mineralne, tłuszcze zwierzęce lub roślinne (w tym olej
palmowy), maszyny elektryczne, guma, maszyny i części
urządzeń mechanicznych, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Chiny 11,6%, USA 11,2%, Japonia 11,1%,
Singapur 7,8%, Indie 7%, Malezja 4,9%, Korea Południowa
4,8% (2016). Najważniejsze towary importowe to paliwa
mineralne, kotły, maszyny i części mechaniczne, maszyny
elektryczne, żelazo i stal, artykuły spożywcze, a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 22,9%, Singapur 10,8%, Japonia



9,6%, Tajlandia 6,4%, USA 5,4%, Malezja 5,4%, Korea
Południowa 5% (2016). Jak bogaty jest Indonezja i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $12,400 (2017 oszacowanie). To całkiem
dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 10.9%
(2016 oszacowanie).

Mapa - Indonezja
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Iran - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Iran? Zacznijmy od tego:

Znany jako Persja do 1935 r., Iran stał się republiką islamską w
1979 r. Po obaleniu panującej monarchii, a szach Sham
Mohammad Reza Pahlavi został zmuszony do emigracji.
Konserwatywne siły urzędnicze kierowane przez ajatollaha
Ruhollaha Chomeiniego ustanowiły teokratyczny system władzy
o ostatecznym autorytecie politycznym, przynależnym uczonemu
uczonemu religijnemu, określanemu powszechnie mianem
Najwyższego Przywódcy, który zgodnie z konstytucją jest
odpowiedzialny tylko przed Zgromadzeniem Ekspertów (AOE)
- popularnie wybrany 86-osobowy korpus kleryków. Relacje
amerykańsko-irańskie stały się napięte, gdy grupa irańskich
studentów przejęła ambasadę USA w Teheranie w listopadzie
1979 r. I przetrzymywała zakładników personelu ambasady do
połowy stycznia 1981 r. USA odcięły stosunki dyplomatyczne z
Iranem w kwietniu 1980 r. W latach 1980-88 , Iran walczył z
krwawym, niezdecydowana wojna z Irakiem, która ostatecznie
rozszerzyła się do Zatoki Perskiej i doprowadziła do starć
między amerykańską marynarką wojenną a irańskimi siłami
wojskowymi. Iran został uznany za państwowego sponsora
terroryzmu za swoją działalność w Libanie i innych częściach
świata i podlega sankcjom gospodarczym Stanów
Zjednoczonych, ONZ i UE oraz kontroli wywozu ze względu
na jego ciągły udział w terroryzmie i obawy o możliwy
wojskowy wymiar jego broni jądrowej. program. Po wyborach



reformatora Hojjata ol-Eslam Mohammada Khatamiego na
prezydenta w 1997 r. I reformistycznego Majlesa
(ustawodawcza) w 2000 r. Zainicjowano kampanię promującą
reformy polityczne w odpowiedzi na powszechne
niezadowolenie. Ruch stawał się konserwatywnymi politykami,
wspieranymi przez Najwyższego Przywódcę, niewybrane
instytucje władzy, takie jak Rada Strażników, służby
bezpieczeństwa odwróciły i zablokowały środki reform,
zwiększając jednocześnie represje bezpieczeństwa. Począwszy
od ogólnopolskich wyborów lokalnych w 2003 r. I kontynuacji
wyborów w Majles w 2004 r., Konserwatyści przywrócili
kontrolę nad wybieranymi przez Iran instytucjami rządowymi,
których kulminacją była inauguracja twardego prezydenta
Mahmuda Ahmadi-nejada w sierpniu 2005 r. Jego
kontrowersyjna reelekcja w czerwcu 2009 r. Wywołała
ogólnokrajowe protesty przeciwko domniemanym oszustwom
wyborczym, ale protesty zostały szybko stłumione.
Pogarszające się warunki gospodarcze spowodowane głównie
niewłaściwym zarządzaniem rządem i sankcjami
międzynarodowymi spowodowały co najmniej dwa poważne
protesty gospodarcze w lipcu i październiku 2012 r., Ale
sytuacja wewnętrzna w zakresie bezpieczeństwa Iranu
pozostała stabilna. Prezydent Ahmadi-nejad " niezależna pasja
rozgniewała reżim władzy, w tym Najwyższego Przywódcę,
prowadząc do konserwatywnej opozycji wobec jego programu
na ostatni rok jego prezydentury i alienacji jego politycznych
zwolenników. W czerwcu 2013 r. Irańczycy wybrali
umiarkowanego konserwatystę duchownego dr Hasana



Fereiduna Ruhani na prezydenta. Jest długoletnim starszym
członkiem reżimu, ale złożył obietnice zreformowania
społeczeństwa i polityki zagranicznej Iranu. Rada
Bezpieczeństwa ONZ podjęła szereg rezolucji wzywających
Iran do zawieszenia działań związanych ze wzbogacaniem uranu
i ponownym przetwarzaniem uranu oraz wypełnianiem
zobowiązań IAEA, a także w lipcu 2015 r. Iranem i pięcioma
stałymi członkami, plus Niemcy (P5 + 1) podpisały wspólny
kompleksowy plan działania (Jcpoa), w ramach którego Iran
zgodził się na ograniczenia w swoim programie jądrowym w
zamian za ulgi w zakresie sankcji. W 2016 r. Iran przeprowadził
wybory do AOE i Majles, co doprowadziło do powstania
kontrolowanego AOE i Majles, które wielu Irańczyków
postrzega jako bardziej wspierające administrację Ruhani niż
poprzednie, zdominowane przez konserwatystów ciało. Iran
odbędzie wybory prezydenckie w maju 2017 r. Ruhani jest
obecnie faworyzowany, aby wygrać drugą kadencję.

Geografia - Iran

Gdzie na świecie jest Iran? Lokalizacja
tego kraju to Bliski Wschód, graniczący z Zatoką Omańską,
Zatoką Perską i Morzem Kaspijskim, między Irakiem a
Pakistanem. Całkowita powierzchnia kraju Iran wynosi



1,648,195 km2, z czego 1,531,595 km2 to ziemia. To bardzo
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
skalistego wybrzeża Morza Kaspijskiego ; wysoki, centralny
basen z pustyniami, górami; małe, nieciągłe równiny wzdłuż obu
wybrzeży. Najniższym punktem kraju Iran jest Morze
Kaspijskie -28 m, najwyższy punkt Kuh-e Damavand 5 625 m.
Klimat jest większości suchych lub półsuche, subtropikalnych
wzdłuż.

Mieszkańcy - Iran
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Iran. Liczba to:

82,021,564 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? Pers,
Azeri, Kurd, Lur, Baloch, arabskie, turkmeńskie i tureckie
plemiona. Jakie są języki w kraju Iran? Perski (oficjalny),
azerski turecki i turecki dialekty, kurdyjski, gilaki i mazandarani,
luri, balochi, arabski, othe. A religie: muzułmański (oficjalny)
99,4% (szyickie 90-95%, sunnickie 5-10% ), inne (w tym
zaratusztriańska, żydowska i chrześcijańska) 0,3%,
nieokreślone 0,4% (prognoza 2011 r.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 30.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 74 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Iran? Tutaj: populacja koncentruje się na
północy, północnym zachodzie i zachodzie, odzwierciedlając
położenie gór Zagros i Elburz; rozległe suche obszary w
centrum i wschodniej części kraju, wokół pustyń Dasht-e Kavir
i Dasht-e Lut, mają znacznie niższą gęstość zaludnienia. Główne



obszary miejskie kraju Iran to: Teheran (stolica) 8.432 miliona;
Maszhad 3.014 miliona; Esfahan 1,88 miliona; Karaj 1,807
milionów; Shiraz 1.661 milionów; Tabriz 1,572 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Iran
Stolica kraju Iran to Teheran i rządowy typ republika

teokratyczna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 31
prowincji (ostanha, liczba pojedyncza - ostan); Alborz, Ardabil,
Azarbayjan-e Gharbi (Azerbejdżan Zachodni), Azarbayjan-e
Sharqi (Azerbejdżan Wschodni), Bushehr, Chahar Mahal v
Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan,
Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e Jonubi
(Południowy Khorasan), Khorasan-e Razavi (Razavi
Khorasan), Khorasan-e Shomali (Północny Khorasan),
Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan,
Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan
va Baluchestan, Teheran , Yazd, Zanjan. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Iran, ważnymi produktami przemysłowymi są
naftowy materiały petrochemicznych, gaz, nawozy, sody
kaustycznej, tkaniny, cementu i innych konstrukcji, przetwórcze
(szczególnie rafinacji produkcji cukru i oleju roślinnego), żelaza i
metali kolorowych produkcji, zbrojeniowy. Ważne produkty
rolne to Pszenicy, ryżu, innych zbóż, buraków cukrowych,
trzciny cukrowej, owoców, orzechów, bawełny; produkty
mleczne, wełna; cavia. Najważniejsze towary eksportowe to
ropy naftowej 80% produkty chemiczne i petrochemiczne,
owoce i orzechy, dywany, cement, rudy, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Chiny 30,1%, Indie 16,7%,
Korea Południowa 9,7%, Turcja 9,5%, Japonia 6,8% (2016).



Najważniejsze towary importowe to materiały przemysłowe,
dobra kapitałowe, artykuły spożywcze i inne towary
konsumpcyjne, techniczne usługi, a najważniejsi partnerzy
importowi to Zjednoczone Emiraty Arabskie 27,4%, Chiny
13,2%, Turcja 7,8%, Korea Południowa 4,3%, Niemcy 4%
(2016). Jak bogaty jest Iran i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$20,000 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 18.7% (2007
oszacowanie).

Mapa - Iran
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Irak - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Irak? Zacznijmy od tego:

Wcześniej był częścią Imperium Osmańskiego, Irak był
okupowany przez Zjednoczone Królestwo podczas I wojny
światowej; w 1920 r. został ogłoszony mandatem Ligi
Narodów w ramach administracji Wielkiej Brytanii. W
kolejnych kilkunastu latach Irak uzyskał niepodległość jako
królestwo w 1932 r. "Republikę" ogłoszono w 1958 r., Ale w
rzeczywistości szereg sił zbrojnych rządził krajem do 2003 r.
Ostatnim był Saddam Husajn od 1979 r. Do 2003 r. Spory
terytorialne z Iranem doprowadziły do niejednoznacznej i
kosztownej wojny ośmioletniej (1980-88). W sierpniu 1990 r.
Irak przejął Kuwejt, ale został wypędzony przez amerykańskie
siły koalicji ONZ podczas wojny w Zatoce Perskiej-lutym
1991 r. Po wyzwoleniu Kuwejtu, Rada Bezpieczeństwa ONZ
(RB ONZ) zażądała od Iraku zlikwidowania całej broni
masowego rażenia i pocisków rakietowych i umożliwić
inspekcje weryfikacji w ONZ. Ciągła iracka niezgodność z
rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ w ciągu 12 lat
doprowadziła do inwazji na Irak w USA w marcu 2003 r. I do
zerwania reżimu Saddama Husajna. Siły amerykańskie
pozostały w Iraku na mocy mandatu RB ONZ do 2009 r. I na
mocy dwustronnego porozumienia o bezpieczeństwie,
pomagając w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo oraz
szkolić i wspierać irackie siły bezpieczeństwa. W październiku



2005 r. Irakijczycy zatwierdzili konstytucję w referendum
ogólnokrajowym i zgodnie z tym dokumentem w grudniu 2005
r. Wybrali 275-osobową Radę Reprezentantów (COR). Rada
zatwierdziła większość ministrów w maju 2006 r., Oznaczając
przejście do pierwszego Iraku konstytucyjny rząd w prawie pół
wieku. Prawie dziewięć lat po rozpoczęciu drugiej wojny w
Zatoce w Iraku operacje wojskowe w USA zakończyły się w
połowie grudnia 2011 r. W styczniu 2009 r. I kwietniu 2013 r.
Irak przeprowadził wybory do rad prowincji we wszystkich
guberniach, z wyjątkiem trzech obejmujących rząd regionalny
Kurdystanu i gubernator Kirkuku. Irak przeprowadził krajowe
wybory parlamentarne w marcu 2010 r. - wybierając 325
ustawodawców w rozszerzonym ROS - a po dziewięciu
miesiącach impasu Rada zatwierdziła nowy rząd w grudniu
2010 r. W kwietniu 2014 r. Irak przeprowadził krajowe
wybory parlamentarne i rozszerzył zakres kompetencji do 328
prawodawców. Premier Nuri al-Maliki zrezygnował z ubiegania
się o trzecią kadencję, dzięki czemu nowy premier Haydar al-
Abadi, szyicki muzułmanin z Bagdadu, uzyskał aprobatę
legislacyjną swojego nowego gabinetu we wrześniu 2014 r. Od
2014 r. Irak jest zaangażowany w kampanii wojskowej
przeciwko ISIS, aby odzyskać zagubione terytorium w
zachodniej i północnej części kraju.

Geografia - Irak



Gdzie na świecie jest Irak? Lokalizacja
tego kraju to Bliski Wschód, graniczący z Zatoką Perską,
między Iranem a Kuwejtem. Całkowita powierzchnia kraju Irak
wynosi 438,317 km2, z czego 437,367 km2 to ziemia. To dość
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
głównie szerokie równiny; płożące się bagna wzdłuż granicy
irańskiej na południu z dużymi obszarami zalewowymi; góry
wzdłuż granic z Iranem i Turcją. Najniższym punktem kraju Irak
jest Zatokę Perską 0 m, najwyższy punkt Cheekha Dar
(kurdyjski dla "Czarnego namiotu") 3611 m. Klimat jest
Głównie pustynny; łagodne do chłodnych zim z suchymi,
gorącymi, bezchmurnymi latami; północne regiony górzyste
wzdłuż granic Iranu i Turcji doświadczają mroźnych zim z
czasami ciężkimi opadami śniegu, które topią się wczesną
wiosną, powodując niekiedy rozległe powodzie w środkowym i
południowym Iraku,.

Mieszkańcy - Irak
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Irak. Liczba to:

39,192,111 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Arab 75-80%, kurdyjski 15-20%, inne
5% (obejmuje Turkmenów, jazydów, Shabak, Kaka'i,



Beduinów, Romów , Asyryjski, czerkieski, sabaja-manda,
perski). Jakie są języki w kraju Irak? arabski (oficjalny),
kurdyjski (oficjalny), turkmeński (dialekt turecki), syryjski
(neoaramejski) i ormiański są urzędowe w obszarach, w
których native speakerzy tych języków stanowią większość
ludności). A religie: Muzułmanin (urzędnik) 95-98% (Shia 64-
69%, sunnici 29-34%), chrześcijanie 1% (w tym katolicy,
prawosławni, protestanci, asyryjscy członkowie Kościoła
Wschodniego), inni 1-4%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 20 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 74.9 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Irak? Tutaj: Populacja koncentruje się w północnej,
środkowej i wschodniej części kraju, a wiele dużych
aglomeracji miejskich znajduje się wzdłuż rozległych części
Tygrysu i Eufratu; większość zachodnich i południowych
obszarów jest albo zaludniona, albo niezamieszkała. Główne
obszary miejskie kraju Irak to: Bagdad (stolica) 6,643 miliona;
Mosul 1.694 milionów; Erbil 1.166 milionów; Basra 1.019
milionów; W Sulaymaniyah 1,004 miliona; Najaf 889 000
(2015).

Rząd i gospodarka - Irak
Stolica kraju Irak to Bagdad i rządowy typ federalna

republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 18 gubernatorstw (muhafazat, liczba
pojedyncza - muhafazah (arabski), parezgakan, liczba
pojedyncza - parezga (kurdyjski)) i 1 region; Al Anbar; Al
Basrah; Al Muthanna; Al Qadisiyah (Ad Diwaniyah); An Najaf;



Arbil (Erbil) (arab.), Hewler (kurdyjski); Jako Sulaymaniyah
(arabski), Slemani (kurdyjski); Babil; Bagdad; Dahuk (arabski),
Dihok (kurdyjski); Dhi Qar; Diyala; Karbala "; Kirkuk; Rząd
Regionalny Kurdystanu; Maysan; Ninawa; Salah ad Din; Wasit.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Irak, ważnymi produktami
przemysłowymi są ropa naftowa, chemikalia, tekstylia, skóra,
materiały budowlane, przetwórstwo spożywcze, nawozy
sztuczne, produkcja i obróbka metalu. Ważne produkty rolne to
pszenica, jęczmień, ryż, warzywa, daktyle, bawełna; bydło,
owce, drób. Najważniejsze towary eksportowe to ropa
naftowa 99%, surowe materiały z wyłączeniem paliw, żywności,
żywych zwierząt, a najważniejszymi partnerami eksportowymi
są Chiny 21,9%, Indie 20,6%, USA 12,3%, Korea
Południowa 10,3%, Włochy 6,8%, Grecja 5,4% (2016).
Najważniejsze towary importowe to żywność, medycyna,
produkcja, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 26,9%,
Turcja 26,6%, Korea Południowa 5%, USA 4,4% (2016). Jak
bogaty jest Irak i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$17,000 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 23% (2014 oszacowanie).

Mapa - Irak
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Irlandia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Irlandia? Zacznijmy od

tego: Plemiona celtyckie przybyły na wyspę w latach 600-150
pne Inwazja przez Norsemen, która rozpoczęła się pod koniec
VIII wieku, ostatecznie dobiegła końca, gdy król Brian BORU
pokonał Duńczyków w 1014 r. Normandskie inwazje
rozpoczęły się w XII wieku i wyruszyły ponad siedem wieków
Anglo - irlandzka walka naznaczona gwałtownymi rebeliami i
ostrymi represjami. Irlandzki głód w połowie XIX wieku
spowodował, że populacja wyspy spadła o jedną trzecią przez
głód i emigrację. Przez ponad sto lat populacja wyspy nadal
spadała, by ponownie zacząć rosnąć w latach sześćdziesiątych.
W ciągu ostatnich 50 lat wysoki wskaźnik urodzeń w Irlandii
uczynił z demografii jedną z najmłodszych populacji w UE.
Współczesne państwo irlandzkie wywodzi swój początek z
nieudanego powstania w Poniedziałek Wielkanocny w 1916 r.,
Które wywołało kilka lat wojen partyzanckich, skutkujących
niepodległością Wielkiej Brytanii w 1921 r. Dla 26
południowych okręgów; sześć hrabstw północnych (Ulster)
pozostało częścią Zjednoczonego Królestwa. Głębokie
sekciarskie podziały między katolickimi i protestanckimi
społeczeństwami i systemowa dyskryminacja w Irlandii
Północnej wybuchły w latach przemocy znanej jako "kłopoty",
które rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. Rząd Irlandii był
częścią procesu wraz z rządami Zjednoczonego Królestwa i
Stanów Zjednoczonych, które pomogły w podpisaniu



Porozumienia Wielkopiątkowego w Irlandii Północnej w 1998
r. Rozpoczęło to nowy etap współpracy między rządami
irlandzkimi i brytyjskimi. Irlandia była neutralna podczas II
wojny światowej i kontynuowała politykę neutralności
militarnej. Irlandia dołączyła do Wspólnoty Europejskiej w
1973 r., A Unia walutowa strefy euro w 1999 r. Lata boomu
ekonomicznego Celtyckiego Tygrysa (1995-2007) przyniosły
szybki wzrost gospodarczy, który gwałtownie się zakończył w
2008 r. Wraz z krachu irlandzkiej bankowości. system. Dziś
gospodarka odzyskuje siły, napędzana przez duże i rosnące
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, szczególnie ze strony
wielu obywateli Stanów Zjednoczonych.

Geografia - Irlandia

Gdzie na świecie jest Irlandia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Zachodnia, zajmująca pięć
szóstych wysp Irlandii na Północnym Oceanie Atlantyckim, na
zachód od Wielkiej Brytanii. Całkowita powierzchnia kraju
Irlandia wynosi 70,273 km2, z czego 68,883 km2 to ziemia. To
nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: większości płaskie, na toczącą się wewnętrzną równinę
otoczoną chropowatymi wzgórzami i niskimi górami; klify



morskie na zachodnim wybrzeżu. Najniższym punktem kraju
Irlandia jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt
Carrauntoohil 1,041 m. Klimat jest morski; zmodyfikowany
przez prąd północnoatlantycki; łagodne zimy, chłodne lata; stale
wilgotny; zachmurzone mniej więcej przez połowę czasu, w.

Mieszkańcy - Irlandia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Irlandia. Liczba to:

5,011,102 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Irlandzkie 82,2%, irlandzcy
podróżni 0,7%, inne białe 9,5%, azjatyckie 2,1%, czarne 1,4%,
inne 1,5%, nieokreślone 2,6% (2016 r.). Jakie są języki w
kraju Irlandia? Angielski (oficjalny, ogólnie używany język),
irlandzki (gaelicki lub gaelicki) (oficjalny, używany od około
39,8% ludności od 2016 r., Głównie w obszarach wzdłuż
zachodniego wybrzeża Irlandii zwanego gaeltachtai, które są
oficjalnie uznanymi regionami, w których dominującym językiem
jest irlandzki). A religie: Rzymskokatolicki 78,3%, kościół
irlandzki 2,7%, inny chrześcijanin 1,6%, prawosławny 1,3%,
muzułmanin 1,3%, inny 2,4%, żaden 9,8%, nieokreślony 2,6%
(prognoza 2016 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 36.8 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 80.9 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Irlandia? Tutaj: Populacja dystrybucja jest ważona na
wschodniej stronie wyspy, przy czym największe stężenie
występuje w Dublinie i jego okolicach; populacje na zachodzie
są niewielkie ze względu na górzysty grunt, uboższą glebę, brak



dobrych dróg transportowych i mniej możliwości zatrudnienia.
Główne obszary miejskie kraju Irlandia to: Dublin (stolica)
1.169 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Irlandia
Stolica kraju Irlandia to Dublin i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 28
powiatów i 3 miasta; Carlow, Cavan, Clare, Cork, Cork,
Donegal, Dublin, Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal, Galway,
Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick,
Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly,
Roscommon , Sligo, South Dublin, Tipperary, Waterford,
Westmeath, Wexford, Wicklow. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Irlandia, ważnymi produktami przemysłowymi są farmaceutyki,
chemikalia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, produkty
żywnościowe, napoje i parzenia; urządzenia medyczne. Ważne
produkty rolne to jęczmień, ziemniaki, pszenica ; wołowina,
produkty mleczne. Najważniejsze towary eksportowe to
maszyny i sprzęt, komputery, chemikalia, wyroby medyczne,
farmaceutyki; artykuły spożywcze, produkty pochodzenia
zwierzęcego, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
USA 26%, Wielka Brytania 12,7%, Belgia 12,6%, Niemcy
6,7%, Szwajcaria 5,4%, Holandia 5,1%, Francja 4,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to sprzęt do przetwarzania
danych, inne maszyny i sprzęt, chemikalia, ropa naftowa i
produkty naftowe, tekstylia, odzież, a najważniejsi partnerzy
importowi to Wielka Brytania 28,8%, USA 15,9%, Francja
12,6%, Niemcy 10,1%, Holandia 4,7% (2016). Jak bogaty
jest Irlandia i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą



liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $72,600 (2017
oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 8.2% (2013
oszacowanie).

Mapa - Irlandia
 



Gorąco polecamy

Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Wyspa Man

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Wyspa Man.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Wyspa Man. Zacznijmy od flagi kraju
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Wyspa Man tutaj:
 

Wyspa Man - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wyspa Man? Zacznijmy

od tego: Część norweskiego Królestwa Hebryd do 13 wieku,
kiedy to została scedowana na Szkocję, wyspa znalazła się pod
Koroną Brytyjską w 1765 roku. Aktualne problemy obejmują
odnowienie prawie wymarłego języka gaelickim Manx. Wyspa
Man jest zależnością od brytyjskiej korony, ale nie należy do
Zjednoczonego Królestwa ani UE. Rząd brytyjski pozostaje
jednak konstytucyjnie odpowiedzialny za swoją obronę i
reprezentację międzynarodową.

Geografia - Wyspa Man

Gdzie na świecie jest Wyspa Man?
Lokalizacja tego kraju to Europa Zachodnia, wyspa na Morzu
Irlandzkim, między Wielką Brytanią i Irlandią. Całkowita
powierzchnia kraju Wyspa Man wynosi 572 km2, z czego 572
km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: wzgórza na północy i południu



podzielone przez centralną dolinę. Najniższym punktem kraju
Wyspa Man jest Morze Irlandzkie 0 m, najwyższy punkt
Snaefell 621 m. Klimat jest ; chłodne lata i łagodne zimy;
pochmurne o jedną trzecią czasu.

Mieszkańcy - Wyspa Man
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wyspa Man. Liczba to:

88,815 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? biały 96,5%, azjatycki / azjatycki
brytyjski 1,9%, inny 1,5% (2011 est.). Jakie są języki w kraju
Wyspa Man? angielski, manx-gaelicki (około 2% populacji ma
pewną wiedzę). A religie: protestancka (anglikańska,
metodystyczna, baptysta, prezbiteriańska, towarzystwo
przyjaciół), rzymska Katolicki. Ile lat mają przeciętni ludzie?
44.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 81.3 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Wyspa Man? Tutaj: większość ludzi
koncentruje się w miastach i dużych miastach, z których
Douglas na południowym wschodzie jest największym. Główne
obszary miejskie kraju Wyspa Man to: Douglas (stolica) 29
000 (2014).

Rząd i gospodarka - Wyspa Man
Stolica kraju Wyspa Man to Douglasa i rządowy typ

demokracja parlamentarna (Tynwald); zależność brytyjska od.
Rzućmy okiem na podziały administracyjne - brak; nie ma
podziału administracyjnego pierwszego rzędu według definicji
rządu USA, ale istnieją 24 lokalne władze, każda z własnymi



wyborami. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Wyspa Man, ważnymi
produktami przemysłowymi są usługi finansowe drobiu ,
produkcja lekka, turystyka. Ważne produkty rolne to zboża,
warzywa; bydło, owce, świnie,. Najważniejsze towary
eksportowe to tweedy, śledzie, przetworzone skorupiaki,
wołowina,, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
nieznane. Najważniejsze towary importowe to drewno lam ,
nawozy, ryby, a najważniejsi partnerzy importowi to nieznane.
Jak bogaty jest Wyspa Man i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$84,600 (2014 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Wyspa Man
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Izrael

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Izrael. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Izrael.
Zacznijmy od flagi kraju Izrael tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Izrael - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Izrael? Zacznijmy od tego:

Po drugiej wojnie światowej Wielka Brytania wycofała się z
mandatu Palestyny, a ONZ zaproponowała podział tego
obszaru na arabskie i żydowskie państwa, a porozumienie
zostało odrzucone przez Arabów. Niemniej jednak, w 1948 r.
Ogłoszono państwo izraelskie, a Izrael następnie pokonał armie
arabskie w serii wojen, które nie zakończyły głębokich napięć
między obiema stronami. (Terytoria Izraela okupowane od
czasu wojny z 1967 r. Nie są uwzględnione w profilu państwa
Izrael, o ile nie zaznaczono inaczej). 25 kwietnia 1982 r. Izrael
wycofał się z Półwyspu Synaj zgodnie z izraelskim traktatem
pokojowym z 1979 r. Zgodnie z ramami ustanowionymi na
Konferencji w Madrycie w październiku 1991 r. Izrael
przeprowadził dwustronne negocjacje z przedstawicielami
Palestyny i Syrii w celu osiągnięcia z nimi stałego porozumienia.
Izrael i palestyńscy urzędnicy w dniu 13 września 1993 r.
Podpisali Deklarację Zasad (znaną również jako "Porozumienia
z Oslo"), w której zawarto ideę dwupaństwowego rozwiązania
konfliktu i prowadzenia tymczasowego okresu palestyńskiej
samorządności. Strony osiągnęły sześć dodatkowych
znaczących umów przejściowych w latach 1994-1999,
mających na celu stworzenie warunków dla rozwiązania
dwupaństwowego, ale większość nigdy nie została w pełni
zrealizowana. Spory terytorialne i inne spory z Jordanią zostały



rozwiązane w ramach traktatu pokojowego Izrael-Jordania w
dniu 26 października 1994 r. Postęp w kierunku ostatecznego
porozumienia o statusie z Palestyńczykami został podważony
przez przemoc izraelsko-palestyńską między 2001 r. A lutym
2005 r. Izrael w 2005 r. Jednostronnie wycofał się ze Strefy
Gazy, ewakuacja osadników i wojsk, przy zachowaniu kontroli
nad większością punktów wejścia do Strefy Gazy. Wybór
Hamasu na szefa Palestyńskiej Rady Legislacyjnej w 2006 r.
Tymczasowo zamroził stosunki między Izraelem a Autonomią
Palestyńską. Izrael zaangażował się w 34-dniowy konflikt z
Hezbollahem w Libanie od lipca do sierpnia 2006 r. Oraz 23-
dniowy konflikt z Hamasem w Strefie Gazy od grudnia 2008 r.
Do stycznia 2009 r. W listopadzie 2012 r. Izrael rozpoczął
siedmiodniowy konflikt z Hamasem w Strefie Gazy.
Bezpośrednie rozmowy z Palestyńczykami rozpoczęto
niedawno w lipcu 2013 r., Ale zawieszono ich w kwietniu 2014
r. Rozmowy stanowiły czwartą wspólną próbę rozwiązania
kwestii ostatecznego statusu między stronami od czasu ich
pierwszego omówienia w Camp David w 2000 r. Trzy miesiące
później Hamas i inne grupy bojowników wystrzeliły rakiety do
Izraela,

Geografia - Izrael



Gdzie na świecie jest Izrael?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, graniczący z Morzem
Śródziemnym, między Egiptem a Libanem. Całkowita
powierzchnia kraju Izrael wynosi 20,770 km2, z czego 20,330
km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: Negew na południu; niska równina
przybrzeżna; góry centralne; Jordan Rift Valley. Najniższym
punktem kraju Izrael jest Morze Martwe -431 m, najwyższy
punkt Har Meron 1,208 m. Klimat jest ; gorący i suchy na
południowo-wschodnich pustyniach Pustynia.

Mieszkańcy - Izrael
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Izrael. Liczba to:

8,299,706 (7/2017 oszacowanie) (includes populations of the
Golan Heights of Golan Sub-District and also East Jerusalem,
which was annexed by Israel after 1967). To nie jest bardzo
duża populacja. Kto tu mieszka? Żydów 74,7% (z tego 76,3%
z Izraela, Europa / Ameryka / Oceania) ur. 16,2%, Urodzony w
Afryce 4,8%, Urodzony w Azji 2,7%), nieżydowski 25,2%
(głównie arab.) (2016 r.). Jakie są języki w kraju Izrael?
Hebrajski (urzędowy), arabski (używany oficjalnie dla
mniejszości arabskiej), angielski (najczęściej używany język



obcy). A religie: żydowska 74,7%, muzułmańska 17,7%,
chrześcijańska 2%, druzowie 1,6%, pozostałe 4% (prognoza
2016 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 29.9 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 82.5 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Izrael? Tutaj: populacja skupiona w okolicach Tel Awiwu, a
także w okolicach Morze Galilejskie; Południe pozostaje słabo
zaludnione, z wyjątkiem brzegu Zatoki Akaba. Główne obszary
miejskie kraju Izrael to: Tel Awiw-Yafo 3.608 milionów; Hajfa
1,097 miliona; Jerozolima (proklamowana stolica) 839 000
(2015).

Rząd i gospodarka - Izrael
Stolica kraju Izrael to Jerozolima; uwaga - USA uznały

Jerozolimę za stolicę Izraela w grudniu 2017 r., nie zajmując
stanowiska w sprawie konkretnych granic suwerenności Izraela
i rządowy typ demokracja parlamentarna. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 6 dzielnic (mehozot, singular -
mehoz); Centralny, Hajfa, Jerozolima, Północny, Południowy,
Tel Awiw. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Izrael, ważnymi
produktami przemysłowymi są produkty wysokiej technologii
(w tym lotnictwo, komunikacja, projektowanie i produkcja
wspomagane komputerowo, elektronika medyczna,
światłowody), produkty z drewna i papieru, potaż i fosforany,
żywność, napoje i tytoń, soda kaustyczna, cement,
farmaceutyki, budownictwo, metal produkty, produkty
chemiczne, tworzywa sztuczne, diamenty cięte, tekstylia,
footwea. Ważne produkty rolne to cytrusów, warzyw, bawełny ;



wołowina, drób, produkty mleczne. Najważniejsze towary
eksportowe to maszyn i urządzeń, oprogramowanie, szlifowane
diamenty, produkty rolne, chemikalia, tekstylia i odzież, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są US 29,3%,
Hongkong 7,4%, UK 6,5%, Chiny 5,5%, Belgia 4,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to surowców, sprzętu
wojskowego, dóbr inwestycyjnych, surowca diamentowego,
paliw, zboża, dóbr konsumpcyjnych, a najważniejsi partnerzy
importowi to USA 12,2%, Chin 8,9%, Szwajcarii 6,4%,
Niemiec 6,1%, Belgii 5,9%, Wielkiej Brytanii 5,5%, Holandii
4,1% , Włochy 4% (2016). Jak bogaty jest Izrael i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $36,200 (2017 oszacowanie). Oznacza to,
że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 22%.

Mapa - Izrael
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Włochy

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Włochy.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
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szczegółowa mapa Włochy. Zacznijmy od flagi kraju Włochy
tutaj:
 

Włochy - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Włochy? Zacznijmy od

tego: Włochy stały się państwem narodowym w 1861 roku,
kiedy regionalne państwa półwyspu, wraz z Sardynią i Sycylią,
zostały zjednoczone za króla Wiktora Emanuela II. Era
parlamentarnego rządu dobiegła końca na początku lat
dwudziestych, kiedy Benito Mussolini ustanowił faszystowską
dyktaturę. Jego sojusz z nazistowskimi Niemcami doprowadził
do klęski Włoch w czasie II wojny światowej. Demokratyczna
republika zastąpiła monarchię w 1946 r. I nastąpiło ożywienie
gospodarcze. Włochy są członkiem NATO i Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a następnie jej następcami -
WE i UE. Stała na czele europejskiej unii gospodarczej i
politycznej, przystępując do Unii Gospodarczej i Monetarnej w
1999 r. Do stałych problemów należy spowolnienie wzrostu
gospodarczego, wysokie bezrobocie wśród młodzieży i kobiet,
przestępczość zorganizowana, korupcja,

Geografia - Włochy



Gdzie na świecie jest Włochy?
Lokalizacja tego kraju to Europa Południowa, półwysep
rozciągający się w środkowej części Morza Śródziemnego, na
północny wschód od Tunezji. Całkowita powierzchnia kraju
Włochy wynosi 301,340 km2, z czego 294,140 km2 to ziemia.
To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: przeważnie chropowata i górzysta; niektóre równiny,
niziny przybrzeżne. Najniższym punktem kraju Włochy jest
Morze Śródziemne 0 m, najwyższy punkt Mont Blanc (Monte
Bianco) de Courmayeur 4 748 m (drugi szczyt Mont Blanc).
Klimat jest Głównie Morze Śródziemne; alpejski na dalekiej
północy; gorąca, sucha na południu,.

Mieszkańcy - Włochy
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Włochy. Liczba to:

62,137,802 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Włoch (obejmuje małe skupiska
Niemiec, Francuzów i Słoweńców -Włochów na północy i
Albańczyków-Włochów i Greków-Włochów na południu).
Jakie są języki w kraju Włochy? Włoski (urzędowy), niemiecki
(części Trentino -Alto Adige to głównie niemieckojęzyczne),



francuski (mała francuskojęzyczna mniejszość w regionie Valle
d'Aosta), słoweński (mniejszość słoweńskojęzyczna w regionie
Trieste-Gorizia). A religie: Christian 80% (przeważnie katolicy z
bardzo małymi grupami Świadków Jehowy i protestantów),
muzułmanie (około 800 000 do 1 miliona), ateista i agnostyk
20%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 45.5 rok. Musimy dodać,
że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza,
połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po
urodzeniu)? To: 82.3 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Włochy? Tutaj: pomimo charakterystycznego wzorca z
przemysłową północą i południe agrarne, dość równomierne
rozmieszczenie ludności istnieje w większości kraju, z
obszarami przybrzeżnymi, doliną Padu i ośrodkami miejskimi
(szczególnie Mediolanem, Rzymem i Neapolem), przyciągając
większe i gęstsze populacje. Główne obszary miejskie kraju
Włochy to: RZYM (kapitał) 3,718 milionów; Mediolan 3.099
milionów; Neapol 2.202 mln; Turyn 1.765 milionów; Palermo
853 000; Bergamo 840 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Włochy
Stolica kraju Włochy to Rzym i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 15
regionów (regioni, liczba pojedyncza - regione) i 5 regionów
autonomicznych (regioni autonome, liczba pojedyncza - regione
autonoma). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Włochy, ważnymi
produktami przemysłowymi są turystyka, maszyny, żelaza i stali,
chemikaliów, przetwórstwo spożywcze, tekstylia, pojazdy
samochodowe, odzież, obuwie, ceramika. Ważne produkty
rolne to owoców, warzyw, winogron, ziemniaków, buraków



cukrowych, soi, zboża, oliwek; wołowina, produkty mleczne;
ryba. Najważniejsze towary eksportowe to produkty inżynierii,
tkaniny i odzież, maszyny produkcyjne, pojazdy silnikowe,
sprzęt transportowy, chemikalia; artykuły spożywcze, napoje i
tytoń; minerały, metale nieżelazne, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Niemcy 12,6%, Francja 10,5%, USA 8,9%,
Zjednoczone Królestwo 5,4%, Hiszpania 5%, Szwajcaria
4,6% (2016). Najważniejsze towary importowe to produkty
inżynieryjne, chemikalia, sprzęt transportowy, produkty
energetyczne, minerały i metale nieżelazne, tekstylia i odzież;
żywność, napoje, tytoń, a najważniejsi partnerzy importowi to
Niemcy 16,3%, Francja 8,9%, Chiny 7,5%, Holandia 5,5%,
Hiszpania 5,3%, Belgia 4,9% (2016). Jak bogaty jest Włochy i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $38,000 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 29.9% (2012
oszacowanie).

Mapa - Włochy
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Jamajka

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Jamajka.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Jamajka. Zacznijmy od flagi kraju Jamajka
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Jamajka - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Jamajka? Zacznijmy od

tego: Wyspa - odkryta przez Krzysztofa Kolumba w 1494 r. -
została zasiedlona przez Hiszpanów na początku XVI wieku.
Rodzimy Taino, który od wieków zamieszkiwał Jamajkę, był
stopniowo eksterminowany i zastępowany przez afrykańskich
niewolników. Anglia zajęła wyspę w 1655 roku i założyła
gospodarkę plantacyjną opartą na cukrze, kakao i kawie.
Zniesienie niewolnictwa w 1834 roku uwolniło ćwierć miliona
niewolników, z których wielu stało się drobnymi rolnikami.
Jamajka stopniowo zwiększała swoją niezależność od Wielkiej
Brytanii. W 1958 roku dołączył do innych kolonii brytyjskich
Karaibów tworząc federację Indii Zachodnich. Jamajka
uzyskała pełną niezależność, kiedy wycofała się z Federacji w
1962 roku. Pogarszające się warunki ekonomiczne w latach
siedemdziesiątych doprowadziły do nawracającej przemocy,
gdy konkurencyjne gangi powiązane z głównymi partiami
politycznymi przekształciły się w potężne sieci przestępczości
zorganizowanej zajmujące się międzynarodowym przemytem
narkotyków i praniem brudnych pieniędzy. Brutalna
przestępczość, handel narkotykami i ubóstwo stanowią dziś
poważne wyzwanie dla rządu. Niemniej jednak wiele obszarów
wiejskich i uzdrowiskowych pozostaje względnie bezpiecznych
i wnosi znaczny wkład w gospodarkę.

Geografia - Jamajka



Gdzie na świecie jest Jamajka?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa na Morzu
Karaibskim, na południe od Kuby. Całkowita powierzchnia
kraju Jamajka wynosi 10,991 km2, z czego 10,831 km2 to
ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: głównie górskie, z wąską, nieciągłą nadmorską
równiną. Najniższym punktem kraju Jamajka jest Morze
Karaibskie 0 m, najwyższy punkt Błękitne szczyty Górskie
2.256 m. Klimat jest tropikalny; gorący, wilgotny;
umiarkowane,.

Mieszkańcy - Jamajka
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Jamajka. Liczba to:

2,990,561 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? czarny 92,1%, mieszany 6,1%,
East Indian 0,8%, inny 0,4%, nieokreślony 0,7% (2011 est.).
Jakie są języki w kraju Jamajka? angielski, angielski patois. A
religie: Protestancki 64,8% (zawiera adwentystę dnia siódmego
12,0%, zielonoświątkowcy 11,0%, inny kościół Boga 9,2%,
nowotestamentowy Kościół Boży 7,2%, baptysta 6,7%,
Kościół Boga na Jamajce 4,8%, Kościół Boga przepowiedni
4,5%, Anglican 2.8%, United Church 2.1%, Methodist 1.6%,
Revived 1.4%, Brethren 0.9%, Moravian 0.7%),
Rzymskokatolicki 2.2%, Świadek Jehowy 1.9%, Rastafarian



1.1%, inne 6.5%, żaden 21,3%, nieokreślony 2,3% (2011
rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 26 rok. Musimy dodać, że
ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa
jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)?
To: 73.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Jamajka? Tutaj:
Gęstość zaludnienia jest wysoka w całym okresie, ale wzrasta
w okolicach Kingston, Montego Bay i Port Esquivel. Główne
obszary miejskie kraju Jamajka to: Kingston (stolica) 588,000
(2015).

Rząd i gospodarka - Jamajka
Stolica kraju Jamajka to Kingston i rządowy typ

demokracji parlamentarnej (parlament) w ramach monarchii
konstytucyjnej; Rzeczypospolitej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 14 parafie; Clarendon, Hanower, Kingston,
Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint
Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint
Thomas, Trelawny, Westmoreland. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Jamajka, ważnymi produktami przemysłowymi są
turystyka skorupiaków , boksyt / tlenek glinu, przetwórstwo
rolne, produkcja lekka, rum, cement, metal, papier, produkty
chemiczne, telekomunikacja. Ważne produkty rolne to trzcina
cukrowa, banany, kawa, cytrusy, ignamy, receees, warzywa;
drób, kozy, mleko;. Najważniejsze towary eksportowe to
tlenek glinu, boksyt, cukier, rum, kawa, ignamy, napoje,
chemikalia, odzież , paliwa mineralne, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są USA 40,8%, Kanada 11,9%,
Holandia 10,2%, Rosja 5,8%, Zjednoczone Królestwo 4,1%
(2016). Najważniejsze towary importowe to żywność i inne



towary konsumpcyjne, artykuły przemysłowe, paliwo, części i
akcesoria dóbr inwestycyjnych, maszyn i sprzętu
transportowego, materiały budowlane, a najważniejsi partnerzy
importowi to USA 39% , Trynidad i Tobago 7,2%, Chiny
6,4%, Japonia 6,2%, Meksyk 4,1% (2016). Jak bogaty jest
Jamajka i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $9,200 (2017
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 16.5% (2009 oszacowanie).

Mapa - Jamajka
 

Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Japonia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Japonia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Japonia. Zacznijmy od flagi kraju Japonia
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Japonia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Japonia? Zacznijmy od

tego: W 1603 roku, po dziesiątkach lat wojny domowej,
szogunat Tokugawa (kierowany przez wojsko, dynastyczny
rząd) zapoczątkował długi okres względnej stabilności
politycznej i izolacji od obcych wpływów. Przez ponad dwa
stulecia polityka ta pozwalała Japonii cieszyć się rozkwitem jej
rodzimej kultury. Japonia otworzyła swoje porty po podpisaniu
Traktatu z Kanagawa ze Stanami Zjednoczonymi w 1854 roku i
rozpoczęła intensywną modernizację i industrializację. Na
przełomie XIX i XX wieku Japonia stała się regionalną potęgą,
która pokonała siły zarówno Chin, jak i Rosji. Zajmowała
Koreę, Formozę (Tajwan) i południową wyspę Sachalin. W
latach 1931-32 Japonia okupowała Mandżurię, aw 1937 r.
Rozpoczęła pełną inwazję na Chiny. Japonia zaatakowała siły
amerykańskie w 1941 r., Uruchamiając Amerykę wejście do II
Wojny Światowej - i wkrótce zajęło dużą część Azji
Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Po klęsce w czasie II
wojny światowej Japonia odzyskała moc gospodarczą i
sprzymierzeńca Stanów Zjednoczonych. Podczas gdy cesarz
zachowuje swój tron jako symbol jedności narodowej, wybrani
politycy posiadają rzeczywistą władzę decyzyjną. Po trzech
dekadach bezprecedensowego wzrostu gospodarka Japonii
doświadczyła znacznego spowolnienia, począwszy od lat 90.
ubiegłego wieku, ale kraj ten pozostaje potęgą gospodarczą. W



marcu 2011 r. Najsilniejsze trzęsienie ziemi w Japonii i
towarzyszące temu tsunami zdewastowały północno-wschodnią
część wyspy Honsiu, zabiły tysiące ludzi i uszkodziły kilka
elektrowni jądrowych. Katastrofa pohamowała gospodarkę
kraju i jego infrastrukturę energetyczną, a także przetestowała
zdolność do radzenia sobie z katastrofami humanitarnymi.

Geografia - Japonia

Gdzie na świecie jest Japonia?
Lokalizacja tego kraju to Azja Wschodnia, łańcuch wyspowy
między północnym Pacyfikiem i Morzem Japońskim, na
wschód od Półwyspu Koreańskiego. Całkowita powierzchnia
kraju Japonia wynosi 377,915 km2, z czego 364,485 km2 to
ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: większości trudnym i górzystym. Najniższym
punktem kraju Japonia jest Hachiro-gata -4 m, najwyższy
punkt Mount Fuji 3 776 m. Klimat jest Zmienia się z
tropikalnego na południu, by schłodzić umiarkowany na
północy, w.

Mieszkańcy - Japonia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Japonia. Liczba to:

126,451,398 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? Japońscy



98,5%, Koreańczycy 0,5%, Chińczyk 0,4%, inni 0,6%. Jakie
są języki w kraju Japonia? Japoński. A religie: Szintoizm
79,2%, Buddyzm 66,8%, Chrześcijaństwo 1,5%, inne 7,1%.
Ile lat mają przeciętni ludzie? 47.3 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
85.3 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Japonia? Tutaj:
Wszystkie główne i drugorzędne regiony o dużej gęstości
zaludnienia znajdują się na wybrzeżu; jedna trzecia ludności
zamieszkuje w Tokio i na jego. Główne obszary miejskie kraju
Japonia to: obrzeżach na centralnej równinie (Kanto Plain)
Tokio (stolica) 38,001 mln; Osaka-Kobe 20.238 milionów;
Nagoya 9.406 milionów; Kitakyushu-Fukuoka 5,51 miliona;
Shizuoka-Hamamatsu 3,369 miliona; Sapporo 2,571 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Japonia
Stolica kraju Japonia to Tokio i rządowy typ Monarchia

konstytucyjna parlamentu. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 47 prefektur; Aichi, Akita, Aomori, Chiba,
Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gunma, Hiroshima,
Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa,
Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kioto, Mie,
Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita,
Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane,
Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokio, Tottori, Toyama,
Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Japonia, ważnymi produktami przemysłowymi
są wśród największych na świecie i najbardziej



zaawansowanych technologicznie producentów pojazdów
silnikowych, sprzętu elektronicznego, maszyny narzędzia, stal i
metale nieżelazne, statki, chemikalia, tekstylia, przetworzona
żywność. Ważne produkty rolne to warzywa, ryż, ryby, drób,
owoce, produkty mleczne, wieprzowina, wołowina, kwiaty,
ziemniaki / taros / ignam, trzcina cukrowa, herbata, rośliny
strączkowe, pszenica i jęczmień. Najważniejsze towary
eksportowe to pojazdy silnikowe 14,9%; produkty z żelaza i
stali 5,4%; półprzewodniki 5%; części samochodowe 4,8%;
maszyny do wytwarzania energii 3,5%; tworzywa sztuczne
3,3% (2014 r.), a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Stany Zjednoczone 20,2%, Chiny 17,7%, Korea Południowa
7,2%, Hongkong 5,2%, Tajlandia 4,3% (2016). Najważniejsze
towary importowe to ropa naftowa 16,1%; ciekły gaz ziemny
9,1%; odzież 3,8%; półprzewodniki 3,3%; węgiel 2,4%;
aparatura audiowizualna 1,4% (2014 est.), a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 25,8%, USA 11,4%, Australia
5%, Korea Południowa 4,1% (2016). Jak bogaty jest Japonia i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $42,700 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 16.1% (2013
oszacowanie).

Mapa - Japonia
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Jersey

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Jersey.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Jersey. Zacznijmy od flagi kraju Jersey tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Jersey - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Jersey? Zacznijmy od tego:

Jersey i inne Wyspy Normandzkie stanowią ostatnie
pozostałości średniowiecznego Księstwa Normandzkiego,
które dominowały zarówno we Francji, jak iw Anglii. Wyspy te
były jedyną brytyjską ziemią okupowaną przez wojska
niemieckie podczas II wojny światowej. The Bailiwick of
Jersey jest zależnością od brytyjskiej korony, ale nie należy do
Zjednoczonego Królestwa ani UE. Jednakże rząd Wielkiej
Brytanii jest konstytucyjnie odpowiedzialny za swoją obronę i
reprezentację międzynarodową.

Geografia - Jersey

Gdzie na świecie jest Jersey?
Lokalizacja tego kraju to Europa Zachodnia, wyspa na Kanale
La Manche, na północny zachód od Francji. Całkowita
powierzchnia kraju Jersey wynosi 116 km2, z czego 116 km2 to
ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: łagodnie toczące się równiną z niskimi, nierównymi



wzgórzami wzdłuż północnego wybrzeża. Najniższym punktem
kraju Jersey jest Kanał La Manche 0 m, najwyższy punkt Les
Platons 136 m. Klimat jest Umiarkowany; łagodne zimy i
chłodne lata.

Mieszkańcy - Jersey
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Jersey. Liczba to: 98,840

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? Jersey 46,4%, Brytyjczycy 32,7%, Portugalczycy /
Madeiran 8,2%, polskie 3,3%, irlandzkie, francuskie i inne białe
7,1%, inne 2,4% (2011 est.). Jakie są języki w kraju Jersey?
angielski 94,5% ( oficjalny), portugalski 4,6%, inny 0,9%
(2001 r.). A religie: protestancki (anglikański, baptystyczny,
kongregacjonalny nowy kościół, metodystyczny,
prezbiteriański), rzymskokatolicki. Ile lat mają przeciętni ludzie?
38 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 81.9 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Jersey? Tutaj: dość równomiernie
rozmieszczony; brak godnych uwagi tendencji. Główne obszary
miejskie kraju Jersey to: nieznane.

Rząd i gospodarka - Jersey
Stolica kraju Jersey to Saint Helie i rządowy typ

demokracja parlamentarna (Zgromadzenie Państw Jersey);
Zależność Korony od Wielkiej Brytanii. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - none (zależność korony brytyjskiej);
nie ma podziału administracyjnego pierwszego rzędu według
definicji rządu USA, ale istnieje 12 parafii; Grouville, Saint



Brelade, Saint Clement, Saint Helier, Saint John, Saint
Lawrence, Saint Martin, Saint Mary, Saint Ouen, Saint Peter,
Saint Saviour i Trinity. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Jersey,
ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka produktów
mlecznych , bankowość i finanse, mleczarstwo, elektronika.
Ważne produkty rolne to Ziemniaków, kalafiora, pomidorów;
wołowina,. Najważniejsze towary eksportowe to lekkich
artykułów przemysłowych i elektrycznych, bydło mleczne,
artykuły spożywcze, tekstylia, kwiaty, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary
importowe to maszyny i sprzęt transportowy, wyroby
przemysłowe, artykuły spożywcze, paliwa mineralne,
chemikalia, a najważniejsi partnerzy importowi to nieznane. Jak
bogaty jest Jersey i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$49,500 (2015 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Jersey
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Jordania

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Jordania.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Jordania. Zacznijmy od flagi kraju Jordania
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Jordania - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Jordania? Zacznijmy od

tego: Po I wojnie światowej i rozwiązaniu Imperium
Osmańskiego Liga Narodów przyznała Wielkiej Brytanii
mandat do rządzenia znaczną częścią Bliskiego Wschodu.
Wielka Brytania wyznaczyła na początku lat dwudziestych pół-
autonomiczny region Transjordanii z Palestyny. Obszar uzyskał
niepodległość w 1946 roku, a następnie stał się Jordańskim
Królestwem Haszymidzkim. Długoletni władca tego kraju, król
Hussein (1953-1999), skutecznie radził sobie z konkurencyjną
presją ze strony głównych mocarstw (USA, ZSRR i Wielkiej
Brytanii), różnych państw arabskich, Izraela i dużej
wewnętrznej ludności palestyńskiej. Jordan stracił Zachodni
Brzeg do Izraela w wojnie sześciodniowej 1967 roku. Król
Husajn w 1988 r. Na stałe zrzekł się roszczeń Jordanii wobec
Zachodniego Brzegu; w 1994 r. podpisał traktat pokojowy z
Izraelem. Król Abdallah II, najstarszy syn króla Husajna, objął
tron po śmierci ojca w 1999 roku. Realizował skromne reformy
polityczne i gospodarcze, w tym uchwalenie nowej ustawy
wyborczej na początku 2016 r. Przed wyborami
parlamentarnymi, które odbyły się we wrześniu. Islamski Front
Akcji, będący politycznym ramieniem Jordańskiego Bractwa
Muzułmańskiego, powrócił do parlamentu z 15 mandatami po
bojkocie dwóch poprzednich wyborów w 2010 i 2013 roku.

Geografia - Jordania



Gdzie na świecie jest Jordania?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, północno-zachodnia
część Arabii Saudyjskiej, między Izraelem (na zachód) a
Irakiem. Całkowita powierzchnia kraju Jordania wynosi 89,342
km2, z czego 88,802 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie pustynny
płaskowyż na wschodzie, górski obszar na zachodzie; Wielka
Rift Valley oddziela wschodnie i zachodnie brzegi Jordanu Rive.
Najniższym punktem kraju Jordania jest Morze Martwe - 431
m, najwyższy punkt Jabal Umm ad Dami 1 854 m. Klimat jest
głównie pustynna; pora deszczowa na zachodzie (od listopada
do kwietnia),.

Mieszkańcy - Jordania
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Jordania. Liczba to:

10,248,069. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu
mieszka? Arabskie 98%, Czerkies 1%, Ormiański 1%. Jakie są
języki w kraju Jordania? Arabski (urzędowy), angielski
(szeroko rozumiany wśród wyższych i średnich klas). A religie:
muzułmanin 97,2% (oficjalny, głównie sunnicki), chrześcijański
2,2% (większość greckiego prawosławnego, ale niektórzy
greccy i rzymscy katolicy, syryjscy prawosławni, koptyjscy



prawosławni, ormiańscy ortodoksi i Wyznania protestanckie),
buddyjskie 0,4%, hinduskie 0,1%, żydowskie. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 22.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 74.8 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Jordania? Tutaj: Populacje silnie
skoncentrowane na zachodzie, a zwłaszcza na północnym-
zachodzie, w stolicy i wokół Ammanu; spora, ale mniejsza
populacja znajduje się na południowym zachodzie wzdłuż
brzegu Zatoki Akaba. Główne obszary miejskie kraju Jordania
to: Amman (stolica) 1.155 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Jordania
Stolica kraju Jordania to Amman i rządowy typ

parlamentarnej monarchii konstytucyjnej. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 12 gubernatorstw (muhafazat, liczba
pojedyncza - muhafazah); "Ajlun, Al" Aqabah, Al Balqa ", Al
Karak, Al Mafraq, Al? Asimah (Amman), At Tafilah, Az Zarqa
', Irbid, Jarash, Ma'an, Madaba. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Jordania, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka
mleczarska , technologia informacyjna, odzież, nawóz, potaż,
fosforanowanie, farmaceutyki, rafinacja ropy naftowej, cement,
chemikalia nieorganiczne, produkcja lekka. Ważne produkty
rolne to Cytrusów, pomidorów, ogórków, oliwek, truskawek,
owoców pestkowych; owce, drób,. Najważniejsze towary
eksportowe to tekstylia, nawozy, potas, fosforany, warzywa,
farmaceutyki, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
USA 25,2%, Arabia Saudyjska 14,2%, Indie 8,4%, Irak
6,8%, ZEA 5,6%, Kuwejt 5,1% (2016). Najważniejsze towary



importowe to ropa naftowa, produkty rafinacji ropy naftowej,
maszyny, sprzęt transportowy, żelazo, zboża, a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 14%, Arabia Saudyjska 11.8% ,
USA 7,4%, Niemcy 4,8%, Włochy 4,7%, ZEA 4,4% (2016).
Jak bogaty jest Jordania i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$12,500 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 14.2% (2002
oszacowanie).

Mapa - Jordania
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Kazachstan

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Kazachstan.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Kazachstan. Zacznijmy od flagi kraju
Kazachstan tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kazachstan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kazachstan? Zacznijmy od

tego: Etniczni Kazachowie, mieszanka koczowniczych plemion
tureckich i mongolskich, którzy przybyli do tego regionu w XIII
wieku, rzadko byli zjednoczeni jako jeden naród. Obszar ten
został podbity przez Rosję w XVIII wieku, a Kazachstan stał
się republiką radziecką w 1936 roku. Polityka sowiecka
zredukowała liczbę etnicznych Kazachów w latach 30. XX w. I
umożliwiła nieetnicznym Kazachom przewyższanie liczby
tubylców. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
program rolniczy "Krainy Dziewicze" zachęcał obywateli
radzieckich do pomocy w uprawie północnych pastwisk w
Kazachstanie. Ten napływ imigrantów (głównie Rosjan, ale
także kilku innych deportowanych narodowości) dalej
wypaczał mieszankę etniczną. Nieme-muzułmańskie mniejszości
etniczne odeszły z Kazachstanu w dużej liczbie od połowy lat
90. do połowy 2000 roku, a program narodowy spowodował
repatriację około miliona etnicznych Kazachów z powrotem do
Kazachstanu. Tendencje te pozwoliły Kazachom na ponowne
uzyskanie tytularnej większości. Ta dramatyczna zmiana
demograficzna podważyła również wcześniejszą różnorodność
religijną i uczyniła z tego kraju ponad 70% muzułmanów.
Gospodarka Kazachstanu jest większa niż w innych krajach
Azji Środkowej, głównie ze względu na ogromne zasoby
naturalne kraju. Aktualne zagadnienia obejmują: rozwijanie



spójnej tożsamości narodowej, rozszerzanie rozwoju
ogromnych zasobów energetycznych kraju i eksportowanie ich
na rynki światowe, dywersyfikację gospodarki, zwiększanie
konkurencyjności gospodarczej Kazachstanu i wzmacnianie
stosunków z sąsiednimi państwami i obcą władzą. Astana z
powodzeniem gościła międzynarodową ekspozycję w 2017
roku. Trzy miesiące Expo 2017, tematyczne Future Energy,
było pierwszą taką wystawą w byłym Związku Radzieckim.

Geografia - Kazachstan

Gdzie na świecie jest Kazachstan?
Lokalizacja tego kraju to Azja Środkowa, północny zachód od
Chin; niewielka część na zachód od rzeki Ural (Zhayyq) w
najbardziej na wschód wysuniętej Europie. Całkowita
powierzchnia kraju Kazachstan wynosi 2,724,900 km2, z czego
2,699,700 km2 to ziemia. To bardzo duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: szeroki płaski step
rozciągający się od Wołgi na zachodzie do Góry Ałtaj na
wschodzie i od równin zachodniej Syberii na północy do oaz i
pustyń Azji Środkowej na południu. Najniższym punktem kraju
Kazachstan jest Vpadina Kaundy -132 m, najwyższy punkt
Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6 995 m. Klimat jest
kontynentalne, mroźne zimy i gorące lata, jałowy i półpustynny,.



Mieszkańcy - Kazachstan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kazachstan. Liczba to:

18,556,698 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Kazachski (Qazaq) 63,1%,
rosyjski 23,7%, uzbecki 2,9%, ukraiński 2,1%, ujgurski 1,4%,
tatarski 1,3%, Niemiecki 1,1%, inne 4,4% (2009 rok.). Jakie
są języki w kraju Kazachstan? Kazachski (oficjalny, Qazaq)
74% (rozumieć język mówiony), rosyjski (urzędowy, używany
w codziennym biznesie, oznaczony jako "język komunikacji
międzyetnicznej") 94,4% (rozumieć język mówiony (2009 r.). A
religie: Muzułmanin 70,2%, chrześcijanin 26,2% (głównie
rosyjski prawosławny), inny 0,2%, ateista 2,8%, nieokreślony
0,5% (2009 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 30.6 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 71.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Kazachstan? Tutaj: większość kraju wykazuje niską
gęstość zaludnienia, zwłaszcza wnętrza; klastry ludności
pojawiają się w aglomeracjach miejskich w dalekiej północnej i
południowej części kraju. Główne obszary miejskie kraju
Kazachstan to: Almaty 1,523 miliona; Astana (stolica) 759 000
(2015).

Rząd i gospodarka - Kazachstan
Stolica kraju Kazachstan to Astana i rządowy typ

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 14 prowincji (oblyslar, liczba pojedyncza -
oblys) i 2 miasta (qalalar, liczba pojedyncza - qala); Almaty



(Taldyqorghan), Almaty, Aqmola (Kokshetau), Aqtobe,
Astana, Atyrau, Batys Qazaqstan [Zachodni Kazachstan]
(Dżentalia), Mangghystau (Aqtau), Ongtustik Qazaqstan
[Południowy Kazachstan] (Szymkent), Pawłodar, Qaraghandy,
Qostanay, Qyzylorda , Shyghys Qazaqstan [Wschodni
Kazachstan] (Oskemen), Soltustik Qazaqstan [Północny
Kazachstan] (Petropavl), Zhambyl (Taraz). Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Kazachstan, ważnymi produktami
przemysłowymi są olej, węgiel, ruda żelaza, mangan, chromit,
ołów, cynk, miedź, tytan, boksyt, złoto, srebro, fosforany,
siarka, uran, żelazo i stal; traktory i inne maszyny rolnicze, silniki
elektryczne, materiały budowlane. Ważne produkty rolne to
Ziarna (głównie pszenica jara i jęczmień), ziemniaki, warzywa,
melony; żywy inwentarz. Najważniejsze towary eksportowe to
produkty naftowe i ropopochodne, gaz ziemny, metale żelazne,
chemikalia, maszyny, zboża, wełna, mięso, węgiel, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Włochy 20,3%,
Chiny 11,5%, Rosja 9,5 %, Holandia 8,9%, Szwajcaria 7,3%,
Francja 4,9% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny i sprzęt, wyroby metalowe, żywność, a najważniejsi
partnerzy importowi to Rosja 36,2%, Chiny 14,5%, Niemcy
5,7%, USA 5,1% (2016). Jak bogaty jest Kazachstan i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $26,100 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -



populacja poniżej granicy ubóstwa: 2.7% (2015 oszacowanie).
Mapa - Kazachstan
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Kenia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Kenia. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Kenia.
Zacznijmy od flagi kraju Kenia tutaj:
 

Kenia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kenia? Zacznijmy od tego:

Założyciel prezydenta i ikona walki wyzwoleńczej Jomo
Kenyatta doprowadził Kenię do niepodległości w 1963 r. Aż
do śmierci w 1978 r., Kiedy wiceprezydent Daniel MOI przejął
władzę w sukcesji konstytucyjnej. Kraj był de facto stanem
jednopartyjnym od 1969 do 1982 roku, po którym to czasie
rządząca Kenja Afrykańska Unia Narodowa (KANU) zmieniła

http://mapsguides.com/


konstytucję, aby stać się jedyną legalną partią w Kenii. MOI
pod naciskiem wewnętrznych i zewnętrznych nacisków na
liberalizację polityczną pod koniec 1991 roku. Opór pod
względem etnicznym nie zdołał usunąć KANU z władzy w
wyborach w 1992 i 1997 roku, które były nękane przez
przemoc i oszustwa, ale były postrzegane jako generalnie
odzwierciedlające wolę Kenijczycy. Prezydent MOI ustąpił w
grudniu 2002 r. Po uczciwych i pokojowych wyborach. Mwai
Kibaki, kandydat wieloetnicznego, zjednoczona grupa
opozycyjna, Narodowa Tęczowa Koalicja (NARC), pokonała
kandydata KANU Uhuru Kenyatta, syna założyciela
prezydenta Jomo Kenyatty, i przejęła prezydencję po kampanii
skupiającej się na platformie antykorupcyjnej. Ponowny wybór
Kibaki w grudniu 2007 r. Przyniósł oskarżenie o fałszowanie
głosów od kandydata Ruchu Odingi z Orange
Demokratycznego Ruchu (ODM) i rozpętał dwa miesiące
przemocy, w której zginęło około 1100 osób. Sponsorowana
przez Unię Afrykańską mediacja, prowadzona przez byłego
sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana pod koniec
lutego 2008 r., Doprowadziła do porozumienia o podziale
władzy, w wyniku którego Odinga trafił do rządu na
przywróconej pozycji premiera. Porozumienie w sprawie
podziału władzy obejmowało szeroki program reform, którego
centralną częścią była reforma konstytucyjna. W sierpniu 2010
r. Kenijczycy w przeważającej większości przyjęli nową
konstytucję w ogólnokrajowym referendum. Nowa konstytucja
wprowadziła dodatkowe kontrole i salda do władzy
wykonawczej oraz znacznego przekazania mocy i zasobów 47



nowo utworzonym okręgom. Zlikwidował także stanowisko
premiera po pierwszych wyborach prezydenckich w ramach
nowej konstytucji, które odbyły się w marcu 2013 r. Uhuru
Kenyatta wygrał wybory i został zaprzysiężony na urząd w
kwietniu 2013 r .; rozpoczął drugą kadencję w listopadzie 2017
r. Uhuru Kenyatta wygrał wybory i został zaprzysiężony na
urząd w kwietniu 2013 r .; rozpoczął drugą kadencję w
listopadzie 2017 r. Uhuru Kenyatta wygrał wybory i został
zaprzysiężony na urząd w kwietniu 2013 r .; rozpoczął drugą
kadencję w listopadzie 2017 r.

Geografia - Kenia

Gdzie na świecie jest Kenia?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Wschodnia, granicząca z
Oceanem Indyjskim, między Somalią i Tanzanią. Całkowita
powierzchnia kraju Kenia wynosi 580,367 km2, z czego
569,140 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: niskich równinach, do środkowych
wyżyn podzielonych przez Wielką Rift Valley; Płodny
płaskowyż na zachodzie. Najniższym punktem kraju Kenia jest
Ocean Indyjski 0 m, najwyższy punkt Góra Kenia 5 190 m.
Klimat jest zmienia się od tropikalnych wzdłuż wybrzeża do
suchych w przejściowo.



Mieszkańcy - Kenia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kenia. Liczba to:

47,615,739. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?
Kikuju 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, Kamba
11%, Kisii 6%, Meru 6%, inne afrykańskie 15%,
nieafrykańskie (azjatyckie, europejskie i arabskie) 1%. Jakie są
języki w kraju Kenia? angielski (oficjalny) , Kiswahili
(urzędowy), liczne języki rdzenne. A religie: chrześcijańskie
83% (protestanci 47,7%, katolicy 23,4%, inni chrześcijanie
11,9%), muzułmanie 11,2%, tradycjonaliści 1,7%, inni 1,6%,
brak 2,4%, nieokreśleni 0,2% (2009 est. ). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 19.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 64.3 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Kenia? Tutaj: Populacja silnie
skoncentrowana na zachodzie wzdłuż brzegu Jeziora Wiktorii;
inne obszary o wysokiej gęstości obejmują stolicę Nairobi, a na
południowym wschodzie wzdłuż wybrzeża Oceanu Indyjskiego.
Główne obszary miejskie kraju Kenia to: Nairobi (stolica)
3.915 milionów; Mombassa 1,144 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Kenia
Stolica kraju Kenia to Nairobi i rządowy typ republika

prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 47
hrabstwa; Baringo, Bomet, Bungoma, Busia, Elgeyo /
Marakwet, Embu, Garissa, Homa Bay, Isiolo, Kajiado,
Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii, Kisumu,
Kitui, Kwale, Laikipia, Lamu, Machakos, Makueni, Mandera ,



Marsabit, Meru, Migori, Mombasa, Murang'a, Nairobi,
Nakuru, Nandi, Narok, Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Samburu,
Siaya, Taita / Taveta, rzeka Tana, Tharaka-Nithi, Trans Nzoia,
Turkana, Uasin Gishu , Vihiga, Wajir, West Pokot. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Kenia, ważnymi produktami przemysłowymi są
drobnodostępne dobra konsumpcyjne (plastik, meble, baterie,
tekstylia, odzież, mydło, papierosy, mąka), produkty rolne,
ogrodnictwo, rafinacja ropy naftowej; aluminium, stal, ołów;
cement, naprawa statków handlowych, turystyka. Ważne
produkty rolne to Herbaty, kawy, kukurydzy, pszenicy, trzciny
cukrowej, owoców, warzyw; produkty mleczne, wołowina,
ryby, wieprzowina, drób, jaja. Najważniejsze towary
eksportowe to herbata, produkty ogrodnicze, kawa, produkty
naftowe, ryby, cement, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Uganda 10,1%, Tanzania 8,6%, USA 7,7%,
Holandia 7,4%, Wielka Brytania 7,3%, ZEA 4,6% , Pakistan
4,5% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i
sprzęt transportowy, produkty naftowe, pojazdy silnikowe,
żelazo i stal, żywice i tworzywa sztuczne, a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 24,1%, Indie 11,2%,
Zjednoczone Emiraty Arabskie 7,7%, Japonia 5,4% (2016).
Jak bogaty jest Kenia i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$3,500 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 43.4% (2012



oszacowanie).
Mapa - Kenia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Kiribati

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Kiribati.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Kiribati. Zacznijmy od flagi kraju Kiribati
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kiribati - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kiribati? Zacznijmy od

tego: Wyspy Gilberta stały się brytyjskim protektoratem w
1892 r., A kolonia w 1915 r .; zostali schwytani przez
Japończyków podczas wojny na Pacyfiku w 1941 roku.
Wyspy Makin i Tarawa były miejscami wielkich amerykańskich
desantowych zwycięstw nad okopanymi japońskimi
garnizonami w 1943 roku. Wyspom Gilberta przyznano
samorządność w Wielkiej Brytanii w 1971 roku i uzyskano
całkowitą niezależność w 1979 r. pod nową nazwą Kiribati.
USA zrzekły się wszelkich roszczeń do słabo zamieszkałych
grup Phoenix i Line Island w traktacie z 1979 r. O przyjaźni z
Kiribati.

Geografia - Kiribati

Gdzie na świecie jest Kiribati?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa 33 atoli koralowych
na Oceanie Spokojnym, okrakiem na równiku; stolica Tarawa
leży w połowie drogi między Hawajami a Australią. Całkowita
powierzchnia kraju Kiribati wynosi 811 km2, z czego 811 km2

to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: głównie nisko położone atole koralowe otoczone



rozległymi rafami. Najniższym punktem kraju Kiribati jest
Ocean Spokojny 0 m, najwyższy punkt nienazwana elewacja
na Banaba 81 m. Klimat jest tropikalny; morskie, gorące i
wilgotne, moderowane wiatrem.

Mieszkańcy - Kiribati
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kiribati. Liczba to:

108,145 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? I-Kiribati 96,2%, I-Kiribati /
mieszane 1,8%, Tuvaluan 0,2%, inne 1,8% (2015 r.). Jakie są
języki w kraju Kiribati? I-Kiribati, angielski (oficjalny). A religie:
Rzymskokatolicki 57,3%, Kiribati jednocząc Kościół 31,3%,
Mormon 5,3%, Baha'i 2,1%, Adwentarz dnia siódmego 1,9%,
inny 2,1% (2015 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 24.6 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 66.5 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Kiribati? Tutaj: składa się z trzech achipelagów
rozłożonych nad obszarem mniej więcej wielkości Indii;
wschodnie Wyspy Normandzkie i środkowe wyspy Phoenix są
słabo zaludnione, ale zachodnie wyspy Gilbert to jedne z
najgęściej zaludnionych miejsc na ziemi, a główna wyspa
Południowa Tarawa ma gęstość zaludnienia podobną do Tokio
lub Hong Kongu. Główne obszary miejskie kraju Kiribati to:
Tarawa (stolica) 46 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Kiribati
Stolica kraju Kiribati to Tarawa i rządowy typ

Prezydenckich republika. Rzućmy okiem na podziały



administracyjne - 3 jednostki geograficzne: wyspy Gilberta,
Line Islands, wyspy Phoenix; Uwaga - nie ma podziału
administracyjnego pierwszego rzędu, ale istnieje 6 okręgów
(Banaba, Central Gilberts, Line Islands, Northern Gilberts,
Southern Gilberts, Tarawa) i 21 rad wyspiarskich - po jednym
na każdą z zamieszkałych wysp (Abaiang, Abemama, Aranuka,
Arorae, Banaba, Beru, Butaritari, Kanton, Kiritimati, Kuria,
Maiana, Makin, Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa,
Tabiteuea, Tabuaeran, Tamana, Tarawa, Teraina). Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Kiribati, ważnymi produktami przemysłowymi
są wędkarstwo rybne , wyroby rzemieślnicze. Ważne produkty
rolne to kopra, chleb chlebowy,. Najważniejsze towary
eksportowe to ryb, produkty kokosowe, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Maroko 19,8%, Fidżi 17,3%,
Filipiny 10,2%, USA 10,1%, Wietnam 7.9%, Australia 4.2%
(2016). Najważniejsze towary importowe to żywność, maszyny
i sprzęt, różne wyroby przemysłowe, paliwo, a najważniejsi
partnerzy importowi to Australia 22,9%, NZ 20,9%, Fidżi
14,1%, Singapur 10,5%, Japonia 8,1%, Chiny 6,9% (2016).
Jak bogaty jest Kiribati i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$1,900 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Kiribati
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Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Korea Północna.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Korea Północna. Zacznijmy od flagi kraju
Korea Północna tutaj:
 

Korea Północna - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Korea Północna?

Zacznijmy od tego: Niezależne królestwo w swojej długiej
historii, Korea była okupowana przez Japonię od 1905 roku po
wojnie rosyjsko-japońskiej. Pięć lat później Japonia oficjalnie
zaanektowała cały półwysep. Po drugiej wojnie światowej
Korea została podzielona, a część północna znalazła się pod
kontrolą sowiecką, kontrolowaną przez komunistów. Po

http://mapsguides.com/


niepowodzeniu w wojnie koreańskiej (1950-53), aby podbić
wspieraną przez USA Republikę Korei (ROK) w południowej
części siłą, Korea Północna (KRLD), pod jej założycielem
prezydentem KIM Il Sungiem, przyjęła politykę pozornej
dyplomacji i ekonomiczna "samodzielność" jako kontrola
przeciwko wpływom zewnętrznym. KRLD demonizował Stany
Zjednoczone jako ostateczne zagrożenie dla swojego systemu
społecznego za pośrednictwem propagandy finansowanej przez
państwo i ukształtował politykę, gospodarkę, i polityki
wojskowej wokół głównego ideologicznego celu ostatecznego
zjednoczenia Korei pod kontrolą Phenianu. Syn Kima Il Sunga,
KIM Jong Il, został oficjalnie uznany za następcę swojego ojca
w 1980 roku, przybierając rosnącą rolę polityczną i
kierowniczą, aż do śmierci starszego KIM w 1994 roku. KIM
Jong Un został publicznie odsłonięty jako następca jego ojca w
2010 roku. Po KIM Jong Śmierć Il w 2011 roku, KIM Jong
Un szybko przejął władzę i przejął większość wcześniejszych
tytułów i obowiązków ojca. Po dekadach złego zarządzania
gospodarczego i niewłaściwej alokacji zasobów KRLD od
połowy lat 90. XX wieku boryka się z chronicznym brakiem
żywności. W ostatnich latach zwiększyła się produkcja rolna na
północy, ale nadal brakuje jej do wyprodukowania
wystarczającej ilości żywności dla całej populacji. KRLD
zaczęła łagodzić ograniczenia, aby umożliwić rynki półprywatne,
począwszy od 2002 r., Ale poczyniła niewiele innych starań,
aby osiągnąć cel, jakim jest poprawa ogólnego poziomu życia.
Historia prowokacji wojskowych w Korei Północnej;
proliferacja przedmiotów związanych z wojskiem; rozwój rakiet



dalekiego zasięgu; Programy BMR, w tym testy urządzeń
jądrowych w 2006, 2009, 2013, 2016 i 2017; masowe
konwencjonalne siły zbrojne budzą poważne zaniepokojenie
społeczności międzynarodowej i ograniczyły międzynarodowe
zaangażowanie KRLD, zwłaszcza w wymiarze gospodarczym.
Reżim przestrzega polityki wzywającej do równoczesnego
rozwoju programu broni jądrowej i jej gospodarki. s historii
regionalnych prowokacji wojskowych; proliferacja
przedmiotów związanych z wojskiem; rozwój rakiet dalekiego
zasięgu; Programy BMR, w tym testy urządzeń jądrowych w
2006, 2009, 2013, 2016 i 2017; masowe konwencjonalne siły
zbrojne budzą poważne zaniepokojenie społeczności
międzynarodowej i ograniczyły międzynarodowe
zaangażowanie KRLD, zwłaszcza w wymiarze gospodarczym.
Reżim przestrzega polityki wzywającej do równoczesnego
rozwoju programu broni jądrowej i jej gospodarki. s historii
regionalnych prowokacji wojskowych; proliferacja
przedmiotów związanych z wojskiem; rozwój rakiet dalekiego
zasięgu; Programy BMR, w tym testy urządzeń jądrowych w
2006, 2009, 2013, 2016 i 2017; masowe konwencjonalne siły
zbrojne budzą poważne zaniepokojenie społeczności
międzynarodowej i ograniczyły międzynarodowe
zaangażowanie KRLD, zwłaszcza w wymiarze gospodarczym.
Reżim przestrzega polityki wzywającej do równoczesnego
rozwoju programu broni jądrowej i jej gospodarki. szczególnie
ekonomicznie. Reżim przestrzega polityki wzywającej do
równoczesnego rozwoju programu broni jądrowej i jej
gospodarki. szczególnie ekonomicznie. Reżim przestrzega



polityki wzywającej do równoczesnego rozwoju programu
broni jądrowej i jej gospodarki.

Geografia - Korea Północna

Gdzie na świecie jest Korea
Północna? Lokalizacja tego kraju to Azja Wschodnia, północna
połowa Półwyspu Koreańskiego, granicząca z Zatoką
Koreańską i Morzem Japońskim, między Chinami a Koreą
Południową. Całkowita powierzchnia kraju Korea Północna
wynosi 120,538 km2, z czego 120,408 km2 to ziemia. To nie
jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
głównie wzgórza i góry oddzielone głębokimi, wąskimi dolinami;
szerokie równiny przybrzeżne na zachodzie, nieciągłe na
wschodzie. Najniższym punktem kraju Korea Północna jest
Morze Japonii 0 m, najwyższy punkt Paektu-san 2 744 m.
Klimat jest , z opadami atmosferycznymi, skoncentrowanymi
latem; długie, przenikliwe zimy,.

Mieszkańcy - Korea Północna
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Korea Północna. Liczba

to: 25,248,140 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem
sporo ludzi. Kto tu mieszka? rasowo jednorodne; jest mała
chińska społeczność i kilku etnicznych japońskich. Jakie są
języki w kraju Korea Północna? Koreańczyków. A religie:



tradycyjnie buddyjskich i konfucjańskich, niektóre
chrześcijańskie i synkretyczne Chondogyo (Religia Niebiańskiej
Drogi). Ile lat mają przeciętni ludzie? 34 rok. Musimy dodać, że
ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa
jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)?
To: 70.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Korea Północna?
Tutaj: populacja skoncentrowana na równinach i nizinach;
najmniej zaludnione regiony to górzyste prowincje przylegające
do chińskiej granicy; największe skupiska znajdują się w
zachodnich prowincjach, w szczególności w gminnej dzielnicy
Phenian, a także wokół Hungnam i Wonsan we wschodnim.
Główne obszary miejskie kraju Korea Północna to: Pjongjangu
(stolica) 2.863 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Korea Północna
Stolica kraju Korea Północna to Pjongjang i rządowy typ

jednoosobowych stanów ; oficjalna ideologia państwa "Juche"
lub "narodowa samodzielność. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 9 prowincje (do, liczba pojedyncza i mnoga) i
2 miasta (si, liczba pojedyncza i mnoga). Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Korea Północna, ważnymi produktami
przemysłowymi są produkty wojskowe; budowa maszyn,
energia elektryczna, chemikalia; wydobycie (węgiel, ruda
żelaza, wapień, magnezyt, grafit, miedź, cynk, ołów i metale
szlachetne), hutnictwo; tekstylia, przetwórstwo żywności;
turystyka. Ważne produkty rolne to ryż, kukurydza, ziemniaki,
pszenica, nasiona soi, rośliny strączkowe, wołowina,
wieprzowina, jaja. Najważniejsze towary eksportowe to
minerały, produkty hutnicze, producenci (w tym uzbrojenie),



tekstylia, produkty rolne i rybołówstwa, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Chiny 85,6% (2016).
Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa, węgiel
koksujący, maszyny i urządzenia, tekstylia, zboża, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 90,3% (2016). Jak
bogaty jest Korea Północna i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$1,700 (2015 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Korea Północna
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Korea Południowa - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Korea Południowa?

Zacznijmy od tego: Niezależne królestwo w swojej długiej
historii, Korea była okupowana przez Japonię od 1905 roku po
wojnie rosyjsko-japońskiej. W 1910 r. Tokio formalnie
zaanektowało cały półwysep. Korea odzyskała niepodległość
po kapitulacji Japonii w 1945 roku. Po drugiej wojnie
światowej w południowej połowie Półwyspu Koreańskiego
powstał demokratyczny rząd (Republika Korei, ROK), a rząd
w stylu komunistycznym został północ (Koreańska Republika
Ludowo-Demokratyczna, KRLD). Podczas wojny koreańskiej
(1950-53) wojska amerykańskie i siły ONZ walczyły wraz z
żołnierzami ROK w obronie Korei Południowej przed inwazją
KRLD popieraną przez Chiny i Związek Radziecki.
Zawieszenie broni z 1953 r. Podzieliło Półwysep na strefę
zdemilitaryzowaną w pobliżu 38. równoleżnika. PARK Chung-
hee przejął władzę nad krajem w zamachu z 1961 roku.
Podczas jego reżimu, w latach 1961-1979, Korea Południowa
osiągnęła szybki wzrost gospodarczy, przy czym dochód per
capita wzrósł do około 17 razy w stosunku do Korei
Północnej. Korea Południowa przeprowadziła pierwsze wolne
wybory prezydenckie w ramach zrewidowanej demokratycznej
konstytucji w 1987 r., A były generał ROH Army ROH Tae-
woo wygrał bliski wyścig. W 1993 r. KIM Young-sam (1993-
98) został pierwszym cywilnym prezydentem nowej



demokratycznej ery Korei Południowej. Prezydent KIM Dae-
jung (1998-2003) otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 2000
roku za swój wkład w południowokoreańską demokrację i
jego politykę "słońca" z Koreą Północną. Prezes PARK Geun-
hye, córka byłego prezydenta ROK PARK Chung-hee, objął
urząd w lutym 2013 r. Jako pierwsza kobieta w Korei
Południowej. W grudniu 2016 r. Zgromadzenie Narodowe
przyjęło wniosek impeachmentu przeciwko prezydentowi
PARKowi o rzekome zaangażowanie w skandal korupcyjny i
wywołujący obrażenia, natychmiast zawieszając jej władzę
prezydencką. Impeachment został podtrzymany w marcu 2017
r., Co wywołało przedterminowe wybory prezydenckie w maju
2017 r. Wygrane przez MOON Jae-in. Korea Południowa
będzie gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w lutym
2018 r. Niezgoda z Koreą Północną przenikała stosunki między
koreańskie przez większą część ostatniej dekady, podkreślane
przez ataki Północy na południowokoreański statek i wyspę w
2010 r., Wymiana ognia artylerii przez DMZ w 2015 r. oraz
wielokrotne testy jądrowe i rakietowe w 2016 i 2017 r.
powodujące przedterminowe wybory prezydenckie w maju
2017 r. wygrane przez MOON Jae-in. Korea Południowa
będzie gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w lutym
2018 r. Niezgoda z Koreą Północną przenikała stosunki między
koreańskie przez większą część ostatniej dekady, podkreślane
przez ataki Północy na południowokoreański statek i wyspę w
2010 r., Wymiana ognia artylerii przez DMZ w 2015 r. oraz
wielokrotne testy jądrowe i rakietowe w 2016 i 2017 r.
powodujące przedterminowe wybory prezydenckie w maju



2017 r. wygrane przez MOON Jae-in. Korea Południowa
będzie gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w lutym
2018 r. Niezgoda z Koreą Północną przenikała stosunki między
koreańskie przez większą część ostatniej dekady, podkreślane
przez ataki Północy na południowokoreański statek i wyspę w
2010 r., Wymiana ognia artylerii przez DMZ w 2015 r. oraz
wielokrotne testy jądrowe i rakietowe w 2016 i 2017 r.

Geografia - Korea Południowa

Gdzie na świecie jest Korea
Południowa? Lokalizacja tego kraju to Azja Wschodnia,
południowa połowa Półwyspu Koreańskiego, granicząca z
Morzem Japońskim i Morzem Żółtym. Całkowita powierzchnia
kraju Korea Południowa wynosi 99,720 km2, z czego 96,920
km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: głównie wzgórza i góry; szerokie
przybrzeżne równiny na zachodzie i południu. Najniższym
punktem kraju Korea Południowa jest Morze Japonii 0 m,
najwyższy punkt Halla-san 1.950 m. Klimat jest umiarkowana,
z opadami deszczu cięższymi latem niż zimą; mroźne zimy,.

Mieszkańcy - Korea Południowa
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Korea Południowa.



Liczba to: 51,181,299 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu
całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka? Jednorodny. Jakie są
języki w kraju Korea Południowa? koreański, angielski
(powszechnie nauczane w gimnazjum i liceum). A religie:
protestancki 19,7%, Buddyjski 15,5%, katolicki 7,9%, żaden
56,9%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 41.8 rok. Musimy dodać,
że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza,
połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po
urodzeniu)? To: 82.5 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Korea Południowa? Tutaj: przy około 70% kraju uważanym za
górzysty, ludność kraju koncentruje się głównie na obszarach
nizinnych, gdzie gęstość jest dość wysoka; Prowincja Gyeonggi
na północnym zachodzie, która otacza stolicę Seulu i zawiera
port w Incheon, jest najgęściej zaludnioną prowincją; Gangwon
na północnym wschodzie to najmniej zaludniony. Główne
obszary miejskie kraju Korea Południowa to: Seul (stolica)
9,774 mln; Busan (Pusan) 3,216 mln; Incheon (Inch'on) 2,685
miliona; Daegu (Taegu) 2,244 miliona; Daejon (Taejon) 1,564
miliona; Gwangju (Kwangju) 1,536 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Korea Południowa
Stolica kraju Korea Południowa to Seul; uwaga - Sejong,

położony około 120 km (75 mil) na południe od Seulu, jest
rozwijany jako nowa stolica i rządowy typ Prezydencka
republika. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 9
prowincji (do, liczby pojedynczej i mnogiej), 6 miast
metropolitalnych (gwangyeoksi, liczba pojedyncza i mnoga), 1
miasto specjalne (teugbyeolsi) i 1 miasto samorządne
(teukbyeoljachisi). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Korea



Południowa, ważnymi produktami przemysłowymi są
elektronika rybna , telekomunikacja, produkcja samochodów,
chemikalia, przemysł stoczniowy, stal. Ważne produkty rolne to
Ryż, rośliny okopowe, jęczmień, warzywa, owoce, bydło,
świnie, kurczaki, mleko, jaja,. Najważniejsze towary
eksportowe to Półprzewodniki, produkty petrochemiczne,
samochody / części samochodowe, statki, sprzęt do
komunikacji bezprzewodowej, wyświetlacze płaskie, stal,
elektronika, tworzywa sztuczne, komputery, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Chiny 25,1%, USA 13,5%,
Wietnam 6,6%, Hongkong 6,6%, Japonia 4,9 % (2016).
Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa / produkty
ropopochodne, półprzewodniki, gaz ziemny, węgiel, stal,
komputery, sprzęt do komunikacji bezprzewodowej,
samochody, chemikalia wysokowartościowe, tekstylia, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 21,4%, Japonia
11,7%, USA 10,7%, Niemcy 4,7% (2016). Jak bogaty jest
Korea Południowa i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$39,400 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 12.5%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Korea Południowa
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Kosowo

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Kosowo.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Kosowo. Zacznijmy od flagi kraju Kosowo
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kosowo - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kosowo? Zacznijmy od

tego: Centralne Bałkany były częścią rzymskich i bizantyjskich
imperiów, zanim etniczni Serbowie wyemigrowali na terytoria
współczesnego Kosowa w VII wieku. W średniowieczu
Kosowo stało się centrum Serbskiego Imperium i zobaczyło
budowę wielu ważnych serbskich miejsc kultu religijnego, w
tym wielu architektonicznie znaczących serbskich klasztorów
prawosławnych. Klęska sił serbskich w bitwie pod Kosowem
w 1389 r. Doprowadziła do pięciu wieków rządów
osmańskich, podczas których duża część Turków i
Albańczyków przeniosła się do Kosowa. Pod koniec XIX
wieku Albańczycy zastąpili Serbów jako dominującą grupę
etniczną w Kosowie. Serbia odzyskała kontrolę nad regionem
od Imperium Osmańskiego podczas pierwszej wojny
bałkańskiej w 1912 r. Po II wojnie światowej w Kosowie "
Dzisiejsze granice zostały ustanowione, gdy Kosowo stało się
autonomiczną prowincją Serbii w Socjalistycznej Federalnej
Republice Jugosławii (SFRY). Pomimo ustępstw legislacyjnych
albański nacjonalizm wzrósł w latach osiemdziesiątych, co
doprowadziło do rozruchów i apelów o niepodległość Kosowa.
Serbowie - z których wielu postrzegało Kosowo jako swoje
kulturalne serce - w 1989 r. Ustanowili nową konstytucję, która
unieważniła autonomię Kosowa. Albańscy przywódcy Kosowa
zareagowali w 1991 r. Organizując referendum w sprawie



niepodległości Kosowa. Serbia podjęła represje przeciwko
Kosowym Albańczykom w latach 90., prowokując powstanie
kosowskich Albańczyków. Począwszy od 1998 roku, Serbia
przeprowadziła brutalną kampanię przeciwpowstańczą, która
doprowadziła do masakr i masowych wysiedleń etnicznych
Albańczyków (około 800, 100 etnicznych Albańczyków
zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w
Kosowie). Po niepowodzeniu międzynarodowych prób
mediacji w konflikcie, trzymiesięczna operacja wojskowa
NATO przeciwko Serbii, która rozpoczęła się w marcu 1999
r., Zmusiła Serbów do zgody na wycofanie sił wojskowych i
policyjnych z Kosowa. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ
nr 1244 (1999) umieściła Kosowo w tymczasowej
administracji, Tymczasowej Misji Administracyjnej ONZ w
Kosowie (Unmik), w oczekiwaniu na określenie przyszłego
statusu Kosowa. Pod koniec 2005 r. Rozpoczął się proces
kierowany przez ONZ w celu ustalenia ostatecznego statusu
Kosowa. Negocjacje w latach 2006-2007 zakończyły się bez
porozumienia między Belgradem a Prisztiną, chociaż ONZ
wydała obszerne sprawozdanie na temat ostatecznego statusu
Kosowa, które poparło niezależność. W dniu 17 lutego 2008 r.
Zgromadzenie Kosowa ogłosiło niepodległość Kosowa. Od
tego czasu ponad 110 krajów uznało Kosowo i dołączyło do
licznych organizacji międzynarodowych. W październiku 2008
r. Serbia wystąpiła o opinię doradczą Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w sprawie zgodności z
prawem międzynarodowym deklaracji niepodległości Kosowa.
MTS wydał opinię doradczą w lipcu 2010 r. Potwierdzając, że



deklaracja niepodległości Kosowa nie narusza ogólnych zasad
prawa międzynarodowego, rezolucji Rady Bezpieczeństwa
ONZ nr 1244 ani ram konstytucyjnych. Opinia była ściśle
dostosowana do unikalnej historii i okoliczności Kosowa.
Demonstrowanie rozwoju Kosowa w suwerenny, wieloetniczny,
demokratyczny kraj, w którym społeczność międzynarodowa
zakończyła okres Nadzoru Niepodległości w 2012 r. Wybory
odbyły się w całym Kosowie w 2013 i 2014 r., na poziomie
lokalnym i krajowym. Serbia nadal odrzuca niepodległość
Kosowa, ale oba kraje osiągnęły porozumienie w celu
znormalizowania swoich stosunków w kwietniu 2013 r. Dzięki
prowadzonym w UE rozmowom i są obecnie zaangażowane w
proces wdrażania. Kosowo dąży do pełnej integracji ze
społecznością międzynarodową i kontynuuje dwustronne
uznawanie i ewentualne członkostwo w organizacjach
międzynarodowych, takich jak ONZ, UE i NATO.

Geografia - Kosowo

Gdzie na świecie jest Kosowo?
Lokalizacja tego kraju to Europa Południowo-Wschodnia,
między Serbią i Macedonią. Całkowita powierzchnia kraju
Kosowo wynosi 10,887 km2, z czego 10,887 km2 to ziemia.



To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: płaskiego basenu rzecznego na wysokości 400-700 m
npm w otoczeniu kilku wysokich pasm górskich o wysokości
od 2 000 do 2 500 m. Najniższym punktem kraju Kosowo jest
Drini i Bardhe / Beli Drim 297 m (położone na granicy z
Albanią ), najwyższy punkt Gjeravica / Deravica 2.656 m.
Klimat jest pod wpływem kontynentalnej masy powietrza, co
prowadzi do stosunkowo mroźnych zim z intensywnymi
opadami śniegu i gorącymi, suchymi latami i jesienią; Wpływy
śródziemnomorskie i alpejskie tworzą regionalną zmienność;
maksymalne opady między październikiem a grudniem.

Mieszkańcy - Kosowo
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kosowo. Liczba to:

1,895,250 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Albańczycy 92,9%, Bośniacy 1,6%,
Serbowie 1,5%, Turkowie 1,1%, Aszkali 0,9%, Egipcjanie
0,7% , Gorani 0,6%, Romani 0,5%, inne / nieokreślone 0,2%.
Jakie są języki w kraju Kosowo? albański (oficjalny) 94,5%,
bośniacki 1,7%, serbski (oficjalny) 1,6%, turecki 1,1%, inny
0,9% (w tym romski), nieokreślony 0,1%. A religie: muzułmanin
95,6% , Katolickie 2,2%, prawosławne 1,5%, inne 0,07%,
żadne 0,07%, nieokreślone 0,6% (w 2011 r.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 29.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: nieznane.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Kosowo? Tutaj: klastry ludności
istnieją w całym kraju, największa na wschodzie w stolicy i



dookoła stolicy Prisztiny. Główne obszary miejskie kraju
Kosowo to: Prisztiny ( capital) 207 062 (2014).

Rząd i gospodarka - Kosowo
Stolica kraju Kosowo to Prisztina (Prishtine, Prishtina) i

rządowy typ republika parlamentarna. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 38 gmin (komunat, liczba
pojedyncza - komuna (albańska); opstine, singular - opstina
(serbski)); Decan (Decani), Dragash (Dragas), Ferizaj
(Urosevac), Fushe Kosove (Kosowo Polje), Gjakove
(Dakovica), Gjilan (Gnjilane), Gllogovc (Glogovac), Gracanice
(Gracanica), Hani i Elezit (Deneral Jankovic), Istog (Istok),
Junik, Kacanik, Kamenice (Kamenica), Kline (Klina), Kllokot
(Klokot), Leposaviq (Leposavic), Lipjan (Lipljan), Malisheve
(Malisevo), Mamushe (Mamusa), Mitrovice e Jug (Juzna
Mitrovica ) [Mitrovica Południowa], Mitrovice i Veriut (Severna
Mitrovica) [North Mitrovica], Novoberde (Novo Brdo), Obiliq
(Obilic), Partesh (Partes), Peje (Pec), Podujeve (Podemvo),
Prisztina (Prisztina), Prizren , Rahovec (Orahovac), Ranillug
(Ranilug), Shterpce (Strpce), Shtime (Stimlje), Skenderaj
(Srbica), Suhareke (Suva Reka), Viti (Vitina), Vushtrri
(Vucitrn),. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Kosowo, ważnymi
produktami przemysłowymi są wydobycie ryb , materiały
budowlane, metale nieszlachetne, skóra, maszyny, urządzenia,
artykuły spożywcze i napoje, wyroby włókiennicze. Ważne
produkty rolne to Pszenicy, kukurydzy, jagód, ziemniaków,
papryki, owoców; nabiał, żywy inwentarz;. Najważniejsze
towary eksportowe to górnictwo i przetworzone produkty
metalowe, złom metali, wyroby skórzane, maszyny, urządzenia,



gotowe artykuły spożywcze, napoje i tytoń , produkty roślinne,
tekstylia i odzież, a najważniejszymi partnerami eksportowymi
są Albania 24,2%, Macedonia, Były Yugo Rep 17,3%, Niemcy
8,8%, Szwajcaria 7,7%, Bułgaria 7,5%, Holandia 6,9%, Turcja
4,6%, Austria 4,4% (2016). Najważniejsze towary importowe
to artykuły spożywcze, zwierzęta gospodarskie, drewno, ropa
naftowa, chemikalia, maszyny, minerały, tekstylia, kamień,
wyroby ceramiczne i szklane, urządzenia elektryczne, a
najważniejsi partnerzy importowi to Macedonia, Były Yugo Rep
34,1%, Turcja 12%, Niemcy 9,4%, Albania 7,4%, Słowenia
6,9% , Włochy 4,6% (2016). Jak bogaty jest Kosowo i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $10,400 (2017 oszacowanie). To
całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 30%
(2013 oszacowanie).

Mapa - Kosowo
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Kuwejt

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Kuwejt.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Kuwejt. Zacznijmy od flagi kraju Kuwejt
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kuwejt - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kuwejt? Zacznijmy od

tego: Kuwejt był rządzony przez dynastię AL-Sabah od XVIII
wieku. Zagrożenie inwazją osmańską w 1899 r. Skłoniło Amira
Mubaraka AL-Sabah do ochrony przed Wielką Brytanią,
znosząc odpowiedzialność zagraniczną i obronną wobec
Brytanii do 1961 r., Kiedy kraj ten uzyskał niepodległość.
Kuwejt został zaatakowany i opanowany przez Irak 2 sierpnia
1990 roku. Po kilku tygodniach nalotów bombowych, koalicja
ONZ pod dowództwem USA rozpoczęła atak na 23 lutego
1991 roku, który wyzwolił Kuwejt w cztery dni. Kuwejt wydał
ponad 5 miliardów dolarów na naprawę infrastruktury naftowej
uszkodzonej w latach 1990-91. Rodzina AL-Sabah powróciła
do władzy w 1991 roku i założyła jedną z najbardziej
niezależnych instytucji w świecie arabskim. Kraj był świadkiem
historycznych wyborów w 2009 roku czterech kobiet do
Zgromadzenia Narodowego. Wśród powstań i protestów w
latach 2010-2011 w całym świecie arabskim, Bezpaństwowi
Arabowie, zwani bidoonami, przeprowadzili na początku 2011
r. niewielkie protesty, domagając się obywatelstwa, pracy i
innych świadczeń dostępnych dla obywateli Kuwejtu. W 2011
r. Powtórne wiece grup aktywistów młodzieżowych w związku
z odwołaniem premiera uważanego za skorumpowanego
doprowadziły ostatecznie do jego rezygnacji pod koniec 2011
r. Demonstracje odnowiono pod koniec 2012 r. W odpowiedzi
na dekret Amiri zmieniający prawo wyborcze. Opozycja,



kierowana przez koalicję sunnickich islamistów, plemion,
niektórych liberałów i niezliczonych grup młodzieżowych, w
dużej mierze bojkotowała wybory parlamentarne w 2012 i
2013 roku, które wprowadziły ustawę bardziej nadającą się do
porządku dziennego rządu. Jednak opozycja, wyrażając silny
sprzeciw wobec rządowych reform fiskalnych, uczestniczyła w
wyborach do Zgromadzenia Narodowego w listopadzie 2016 r.
I wygrała prawie połowę stanowisk.

Geografia - Kuwejt

Gdzie na świecie jest Kuwejt?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, graniczący z Zatoką
Perską, między Irakiem i Arabią Saudyjską. Całkowita
powierzchnia kraju Kuwejt wynosi 17,818 km2, z czego
17,818 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: płaskiej do lekko pofalowanej
pustynnej równiny. Najniższym punktem kraju Kuwejt jest
zatoka perska 0 m, najwyższy punkt 3.6 km W. od Al-Salmi
posterunek graniczny 300 m. Klimat jest sucha pustynia;
intensywnie gorące lata; krótkie, chłodne zimy od.

Mieszkańcy - Kuwejt
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kuwejt. Liczba to:



2,875,422 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Kuwejcki 31,3%, inne arabskie
27,9%, azjatyckie 37,8%, afrykańskie 1,9%, inne 1,1% (w tym
europejskie, północnoamerykańskie, południowoamerykańskie
i australijskie) (2013 r.). Jakie są języki w kraju Kuwejt?
Arabski (oficjalny), angielski szeroko pojęty. A religie:
muzułmański (oficjalny) 76,7%, Christian 17,3%, inne i
nieokreślone 5,9%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 29.3 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 78.2 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Kuwejt? Tutaj: Najgęściejsza osada znajduje się wzdłuż
Zatoki Perskiej, szczególnie w Kuwejcie i na wyspie Bubiyan;
znaczące populacje ludności rozciągają się na południe i zachód
wzdłuż autostrad, które promieniują ze stolicy, szczególnie w
południowej części kraju. Główne obszary miejskie kraju
Kuwejt to: Kuwejt (stolica) 2.779 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Kuwejt
Stolica kraju Kuwejt to Kuwait City i rządowy typ

monarchii konstytucyjnej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 6 gubernatorstw (muhafazat, liczba
pojedyncza - muhafazah); Al-Ahmadi, Al 'Asimah, Al
Farwaniyah, Al Jahra', Hawalli, Mubarak al Kabi. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Kuwejt, ważnymi produktami przemysłowymi
są ropa naftowa, petrochemia, cement, przemysł stoczniowy i
naprawa, odsalanie wody, przetwórstwo spożywcze, materiały
budowlane. Ważne produkty rolne to Ryby. Najważniejsze
towary eksportowe to ropa i produkty rafinowane, nawozy, a



najważniejszymi partnerami eksportowymi są Korea
Południowa 16,8%, Chiny 14,4%, Japonia 9,6%, Indie 9,2%,
USA 7,5%, Singapur 5,6% (2016 ). Najważniejsze towary
importowe to żywność, materiały budowlane, pojazdy i części,
odzież, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 14,1%,
USA 11,9%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 8,3%, Japonia
6,5%, Niemcy 6,2%, Indie 5,4%, Włochy 5%, Arabia
Saudyjska 4,4%, Korea Południowa 4,4% (2016 ). Jak bogaty
jest Kuwejt i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $69,700 (2017
oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Kuwejt
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Kirgistan

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Kirgistan.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Kirgistan. Zacznijmy od flagi kraju Kirgistan
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Kirgistan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Kirgistan? Zacznijmy od

tego: Kraj środkowoazjatycki o niesamowitej naturalnej urodzie
i dumnych koczowniczych tradycjach, większość terytorium
dzisiejszego Kirgistanu została oficjalnie przyłączona do
Imperium Rosyjskiego w 1876 roku. Kirgiz przeprowadził
wielki bunt przeciwko carskiemu imperium w 1916 roku, w
którym prawie jedna szósta ludności Kirgistanu została zabita.
Kirgistan stał się republiką radziecką w 1936 r. I uzyskał
niepodległość w 1991 r., Kiedy ZSRR rozpuścił się.
Ogólnopolskie demonstracje w 2005 i 2010 roku
doprowadziły do obalenia dwóch pierwszych prezydentów
Kirgistanu: Askara Akaeva i Kurmanbeka Bakijewa. W 2017
r. Almazbek Atambaev został pierwszym prezydentem
Kirgistanu, który ustąpił po odbyciu pełnych kadencji zgodnie z
wymogami konstytucji tego kraju. Były premier i rządzący
członkiem Socjaldemokratycznej Partii Kirgistanu Sooronbay
Jeenbekov zastąpił go po zwycięstwie w wyborach
prezydenckich w październiku 2017 r., Który był najbardziej
konkurencyjny w historii Kirgistanu, choć został skażony przez
zarzuty nielegalnej ingerencji rządowej na korzyść Jeenbekova.
Prezydent posiada znaczne uprawnienia jako głowa państwa,
mimo że premier nadzoruje rząd Kirgistanu i wybiera większość
członków gabinetu. Prezydent reprezentuje kraj na arenie
międzynarodowej i może podpisać lub zawetować ustawy,



wezwać do nowych wyborów i nominować sędziów
najwyższego szczebla, członków gabinetu na stanowiska
związane z bezpieczeństwem lub obroną oraz wieloma innymi
wysokimi stanowiskami. Kontynuując obawy Kirgistanu, należy
wymienić trajektorię demokratyzacji, endemiczną korupcję,
słabe stosunki międzyetniczne,

Geografia - Kirgistan

Gdzie na świecie jest Kirgistan?
Lokalizacja tego kraju to Azja Środkowa, na zachód od Chin,
na południe od Kazachstanu. Całkowita powierzchnia kraju
Kirgistan wynosi 199,951 km2, z czego 191,801 km2 to ziemia.
To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: szczyty pasma górskiego Tien Shan oraz powiązane
doliny i baseny obejmują cały kraj. Najniższym punktem kraju
Kirgistan jest Kara-Daryya (Karadar'ya) 132 m, najwyższy
punkt Jengish Chokusu (Pik Pobiedy) 7 439 m. Klimat jest
suchy kontynentalny lub polarny w wysokich górach Tien Shan;
podzwrotnikowy na południowym zachodzie (dolina Fergana);
umiarkowany w północnej strefie podgórskiej.

Mieszkańcy - Kirgistan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Kirgistan. Liczba to:



5,789,122 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Kirgistan 73,2%, uzbecki 14,6%,
rosyjski 5,8%, Dungan 1,1%, inne 5,3% (obejmuje Ujghur,
Tadżyk, Turk, Kazachstan , Tatar, ukraiński, koreański,
niemiecki) (2017 rok.). Jakie są języki w kraju Kirgistan?
Kirgiski (oficjalne) 71,4%, uzbeckie 14,4%, rosyjskie
(oficjalne) 9%, inne 5,2% (2009 r. Est.). A religie: Muzułmanie
75%, rosyjscy prawosławni 20%, inni 5%. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 26.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 70.9 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Kirgistan? Tutaj: zdecydowana
większość Kirgistanu mieszka na obszarach wiejskich;
najgęściej zaludnione osadnictwo znajduje się na północ w
stolicy i wokół Biszkeku, a następnie na zachodzie Osz;
najmniej gęsto zaludnionym obszarem jest wschód, południowy
wschód w górach Tien Shan. Główne obszary miejskie kraju
Kirgistan to: Biszkek (stolica) 865 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Kirgistan
Stolica kraju Kirgistan to Biszkek i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 7
prowincji ( oblustar, singular - oblus) i 2 miasta (shaarlar, liczba
pojedyncza - shaar); Batken Oblusu, Bishkek Shaary, Chuy
Oblusu (Bishkek), Jalal-Abad Oblusu, Naryn Oblusu, Osz
Oblusu, Osz Shaary, Talas Oblusu, Ysyk-Kol Oblusu
(Karakol). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Kirgistan, ważnymi
produktami przemysłowymi są małe maszyny, tekstylia,
przetwórstwo spożywcze, cement, buty, tarcica, chłodziarki,



meble, silniki elektryczne, złoto, metale ziem rzadkich. Ważne
produkty rolne to Bawełny, ziemniaków, warzyw, winogron,
owoców i jagód; owce, kozy, bydło, wełna. Najważniejsze
towary eksportowe to złoto, bawełna, wełna, odzież, mięso;
rtęć, uran, energia elektryczna; maszyneria; buty, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Szwajcaria
44,9%, Kazachstan 10,5%, Rosja 10,1%, Uzbekistan 8,7%,
Turcja 6,2%, Chiny 5,5% (2016). Najważniejsze towary
importowe to ropa i gaz, maszyny i sprzęt, chemikalia, artykuły
spożywcze, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny
37,8%, Rosja 20,7%, Kazachstan 16,4%, Turcja 4,9%
(2016). Jak bogaty jest Kirgistan i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $3,700 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 32.1%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Kirgistan
 



Gorąco polecamy

Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Laos

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Laos. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Laos.
Zacznijmy od flagi kraju Laos tutaj:
 

Laos - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Laos? Zacznijmy od tego:

Współczesny Laos ma swoje korzenie w starożytnym
królestwie Lao Lan Xang, założonym w XIV wieku przez króla
FA NGUM. Przez 300 lat Lan Xang miał wpływ na docieranie
do dzisiejszej Kambodży i Tajlandii, a także do wszystkiego, co
jest teraz Laosem. Po stuleciach stopniowego upadku Laos
przeszedł pod panowanie Siam (Tajlandia) od końca XVIII

http://mapsguides.com/


wieku aż do końca XIX wieku, kiedy stał się częścią
francuskiego Indochiny. Traktat Franco-Syjamski z 1907 r.
Określił obecną granicę Laosu z Tajlandią. W 1975 r.
Komunista Pathet Lao przejęła kontrolę nad rządem, kończąc
sześciowieczną monarchię i ustanawiając ścisły reżim
socjalistyczny ściśle związany z Wietnamem. Stopniowy,
ograniczony powrót do prywatnej przedsiębiorczości i
liberalizacja przepisów dotyczących inwestycji zagranicznych
rozpoczął się w 1988 r. Laos został członkiem Asean w 1997
r., A WTO w 2013 r.

Geografia - Laos

Gdzie na świecie jest Laos?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia,
północny wschód od Tajlandii, zachód od Wietnamu.
Całkowita powierzchnia kraju Laos wynosi 236,800 km2, z
czego 230,800 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: przeważnie chropowate
góry; niektóre równiny i płaskowyże. Najniższym punktem
kraju Laos jest Rzeka Mekong 70 m, najwyższy punkt Phu Bia
2.817 m. Klimat jest tropikalny monsun; pora deszczowa (od
maja do listopada); pora sucha (od grudnia do kwietnia) w.



Mieszkańcy - Laos
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Laos. Liczba to:

7,126,706 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Lao 53,2%, Khmou 11%, Hmong
9,2%, Phouthay 3,4%, Tai 3,1%, Makong 2,5%, Katong
2,2%, Lue 2%, Akha 1,8%, pozostałe 11,6%. Jakie są języki
w kraju Laos? Lao (oficjalny), francuski, angielski, różne języki
etniczne. A religie: Buddyjski 64,7%, chrześcijański 1,7%,
żaden 31,4%, inny / nie określony 2,1% (2015 rok.). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 23 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 64.6 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Laos? Tutaj: Najgęściej
zaludniony obszar znajduje się w i wokół stolicy Vientiane; duże
społeczności znajdują się głównie wzdłuż rzeki Mekong wzdłuż
południowo-zachodniej granicy; ogólna gęstość jest uważana za
jedną z najniższych w Azji Południowo-Wschodniej. Główne
obszary miejskie kraju Laos to: Wientian (stolica) 997 000
(2015).

Rząd i gospodarka - Laos
Stolica kraju Laos to Wientian (Viangchan) i rządowy typ

komunistycznego stanu. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 17 prowincji (khoueng, liczba pojedyncza i
mnoga) i 1 stolica (nakhon luang, liczba pojedyncza i mnoga);
Attapu, Bokeo, Bolikhamxai, Champasak, Houaphan,
Khammouan, Louangnamtha, Louangphabang, Oudomxai,
Phongsali, Salavan, Savannakhet, Viangchan (Vientiane),
Viangchan, Xaignabouli, Xaisomboun, Xekong, Xiangkhouang.



Jeśli chodzi o ekonomię kraju Laos, ważnymi produktami
przemysłowymi są (miedź, cyna, złoto, gips); drewno, energia
elektryczna, przetwórstwo rolne, guma, budownictwo, odzież,
cement, turystyka. Ważne produkty rolne to Słodkich
ziemniaków, warzyw, kukurydzy, kawy, trzciny cukrowej,
tytoniu, bawełny, herbaty, orzeszków ziemnych, ryżu; maniok,
tapioka), bawół wodny, świnie, bydło, hodowla drobiu.
Najważniejsze towary eksportowe to produkty z drewna,
kawa, elektryczność, cyna, miedź, złoto, maniok, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Tajlandia 40,1%,
Chiny 28,5%, Wietnam 13,7% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i sprzęt, pojazdy, paliwo, towary
konsumpcyjne, a najważniejsi partnerzy importowi to Tajlandia
64,6%, Chiny 16,5%, Wietnam 9,4% ( 2016). Jak bogaty jest
Laos i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $7,400 (2017
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 22% (2013 oszacowanie).

Mapa - Laos
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Łotwa

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Łotwa.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Łotwa. Zacznijmy od flagi kraju Łotwa tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Łotwa - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Łotwa? Zacznijmy od

tego: Kilka wschodnich plemion bałtyckich połączyło się w
średniowieczu, tworząc rdzeń etniczny ludności łotewskiej
(około 8-12 wieku ne). Następnie region przeszedł pod
kontrolę Niemców, Polaków, Szwedów, a wreszcie Rosjan.
Łotewska republika powstała po I wojnie światowej, ale
została przyłączona przez ZSRR w 1940 r. - akcja nigdy nie
została uznana przez USA i wiele innych krajów. Łotwa
przywróciła swoją niepodległość w 1991 roku po rozpadzie
Związku Radzieckiego. Chociaż ostatnie wojska rosyjskie
odeszły w 1994 r., Status mniejszości rosyjskiej (około 26%
ludności) nadal budzi zaniepokojenie Moskwy. Łotwa
przystąpiła do NATO i UE wiosną 2004 r .; przystąpił do strefy
euro w 2014 r., a OECD w 2016 r. Ustawa o podwójnym
obywatelstwie została uchwalona w 2013 r., ułatwiając
naturalizację dzieciom niebędącym obywatelami.

Geografia - Łotwa

Gdzie na świecie jest Łotwa?



Lokalizacja tego kraju to Europa Wschodnia, granicząca z
Morzem Bałtyckim, między Estonią i Litwą. Całkowita
powierzchnia kraju Łotwa wynosi 64,589 km2, z czego 62,249
km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: niskie równiny. Najniższym punktem
kraju Łotwa jest Morze Bałtyckie 0 m, najwyższy punkt
Gaizina Kalns 312 m. Klimat jest ; mokre, umiarkowane zimy.

Mieszkańcy - Łotwa
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Łotwa. Liczba to:

1,944,643 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Łotewski 61,8%, rosyjski 25,6%,
białoruski 3,4%, ukraiński 2,3%, polski 2,1%, litewski 1,2%,
inny 3,6% (2016 r.). Jakie są języki w kraju Łotwa? Łotewski
(oficjalny) 56,3%, rosyjskie 33,8%, pozostałe 0,6% (w tym
polskie, ukraińskie i białoruskie), nieokreślone 9,4%. A religie:
Luteran 19,6%, prawosławni 15,3%, inni chrześcijanie 1%, inni
0,4%, nieokreśleni 63,7% (2006). Ile lat mają przeciętni ludzie?
43.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 74.7 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Łotwa? Tutaj: Największe skupisko
ludzi znajduje się w porcie i wokół stolicy oraz w Rydze; małe
aglomeracje są rozproszone w całym kraju. Główne obszary
miejskie kraju Łotwa to: RIGA (kapitał) 621,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Łotwa
Stolica kraju Łotwa to Ryga i rządowy typ parlamentarnej

republiki. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 110



gmin (novadi, singular - novads) i 9 miasta. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Łotwa, ważnymi produktami przemysłowymi są
przetworzone, przetworzone produkty z drewna, tekstylia,
przetworzone metale, farmaceutyki, wagony kolejowe, włókna
syntetyczne, elektronika. Ważne produkty rolne to ziarno,
rzepak, ziemniaki, warzywa; wieprzowina, drób, mleko, jaja;
ryby. Najważniejsze towary eksportowe to artykuły
spożywcze, drewno i wyroby z drewna, metale, maszyny i
urządzenia, tekstylia, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Litwa 17,3%, Estonia 11,5%, Rosja 11,4%,
Niemcy 6,8%, Szwecja 5,7%, Wielka Brytania 5,3%, Polska
5%, Dania 4,4% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny i sprzęt, towary konsumpcyjne, chemikalia, paliwa,
pojazdy, a najważniejsi partnerzy importowi to Litwa 16,9%,
Niemcy 12,3%, Polska 10,4%, Estonia 7,9%, Rosja 7,4%,
Finlandia 4,3%, Holandia 4,3% (2016). Jak bogaty jest Łotwa
i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $27,300 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 25.5% (2015).

Mapa - Łotwa
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Liban

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Liban. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Liban.
Zacznijmy od flagi kraju Liban tutaj:
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Liban - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Liban? Zacznijmy od tego:

Po I wojnie światowej Francja uzyskała mandat nad północną
częścią dawnej prowincji Imperium Osmańskiego w Syrii.
Francuzi wyznaczyli region Libanu w 1920 r. I nadali temu
obszarowi niepodległość w 1943 r. Od czasu niepodległości
kraj ten charakteryzowały okresy zawirowań politycznych
przeplatających się z dobrobytem, budowanym na pozycji
regionalnego centrum finansów i handlu. Wojna domowa w
kraju w latach 1975-1990, w wyniku której zginęło 120 000
osób, spowodowała lata niestabilności społecznej i politycznej.
Sekciarstwo jest kluczowym elementem libańskiego życia
politycznego. Sąsiednia Syria historycznie wpłynęła na politykę
zagraniczną i politykę wewnętrzną Libanu, a także na
wojskowy Liban od 1976 r. Do 2005 r.

Geografia - Liban

Gdzie na świecie jest Liban?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, graniczący z Morzem



Śródziemnym, między Izraelem i Syrią. Całkowita powierzchnia
kraju Liban wynosi 10,400 km2, z czego 10,230 km2 to ziemia.
To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: wąskiej, nadmorskiej równiny; El Beqaa (dolina
Bekaa) oddziela Liban od gór anty libańskich. Najniższym
punktem kraju Liban jest Morze Śródziemne 0 m, najwyższy
punkt Qornet es Saouda 3 088 m. Klimat jest Morze
Śródziemne; łagodne do chłodu, mokre zimy z gorącym,
suchym latem; w górach Libanu występują ciężkie zimowe
śniegi.

Mieszkańcy - Liban
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Liban. Liczba to:

6,229,794 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Arab 95%, ormiański 4%, inny
1%. Jakie są języki w kraju Liban? arabski (oficjalny ),
Francuski, angielski, ormiański. A religie: muzułmanin 54%
(27% sunnitów, 27% szyickich), chrześcijański 40,5% (w tym
21% maronicki katolik, 8% grecki prawosławny, 5% grecki
katolik, 6,5% inny chrześcijanin), druzy 5,6%, bardzo mała
liczba Żydów, bahaitów, buddystów, hinduistów i mormonów.
Ile lat mają przeciętni ludzie? 30.5 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
77.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Liban? Tutaj:
większość ludzi mieszka na wybrzeżu Morza Śródziemnego lub
w jego pobliżu, a większość z nich mieszka w Bejrucie i jego
okolicach; korzystne warunki uprawy w Dolinie Bekaa, po



południowo-wschodniej stronie Libanu, przyciągają rolników, a
zatem obszar wykazuje mniejszą gęstość zaludnienia. Główne
obszary miejskie kraju Liban to: Beirut (stolica) 2.226 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Liban
Stolica kraju Liban to Bejrut i rządowy typ parlamentarnej

republiki. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 8
gubernatorstw (mohafazat, liczba pojedyncza - mohafazah);
Aakkar, Baalbek-Hermel, Beqaa (Bekaa), Beyrouth (Bejrut),
Liban-Nord (Północny Liban), Liban-Sud (Południowy Liban),
Mont-Liban (Mount Liban), Nabatiye. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Liban, ważnymi produktami przemysłowymi są
bankowość owiec, kóz , turystyka, przetwórstwo spożywcze,
wino, biżuteria, cement, tekstylia, produkty mineralne i
chemiczne, drewno i wyroby meblowe, rafinacja ropy naftowej,
metal z. Ważne produkty rolne to Cytrusów, winogron,
pomidorów, jabłek, warzyw, ziemniaków, oliwek, tytoniu;.
Najważniejsze towary eksportowe to biżuterię, metale
nieszlachetne, chemikalia, towary konsumpcyjne, owoce i
warzywa, tytoń, minerały budowlane, maszyny i rozdzielnice
elektryczne, włókna tekstylne, pape, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Południowa Afryka 21,1%,
Arabia Saudyjska 9%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 8%,
Syria 6,7%, Irak 5,4% (2016). Najważniejsze towary
importowe to produkty naftowe, samochody, produkty
lecznicze odzież, mięso i żywe zwierzęta, towary
konsumpcyjne, papier, tkaniny tekstylne, tytoń, maszyny i
wyposażenie elektryczne, chemikalia, a najważniejsi partnerzy



importowi to Chiny 11,2%, Włochy 7,5%, USA 6,3%, Niemcy
6,2%, Grecja 5,7%, Egipt 4,1% (2016). Jak bogaty jest Liban
i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $19,500 (2017 oszacowanie).
To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 28.6%
(2004 oszacowanie).

Mapa - Liban
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Lesotho

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Lesotho.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Lesotho. Zacznijmy od flagi kraju Lesotho
tutaj:
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Lesotho - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Lesotho? Zacznijmy od

tego: Basutoland został przemianowany na Królestwo Lesotho
po uzyskaniu niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1966 r.
Partia Basutho rządziła krajem przez pierwsze dwie dekady.
King Moshoeshoe został zesłany w 1990 r., Ale powrócił do
Lesotho w 1992 r. I został przywrócony w 1995 r., A następnie
zastąpił go jego syn, król Letsie III, w 1996 r. Rząd
konstytucyjny został przywrócony w 1993 r. Po siedmiu latach
rządów wojskowych. W 1998 r. Gwałtowne protesty i bunt
wojskowy w wyniku kontrowersyjnych wyborów
spowodowały krótką, ale krwawą interwencję sił zbrojnych
RPA i Batswana pod egidą Południowoafrykańskiej Wspólnoty
Rozwoju. Kolejne reformy konstytucyjne przywróciły względną
stabilność polityczną. Pokojowe wybory parlamentarne odbyły
się w 2002 r., ale wybory do Zgromadzenia Narodowego w
2007 r. były gorące, a poszkodowane strony kwestionowały, w
jaki sposób zastosowano prawo wyborcze do przyznania
proporcjonalnych mandatów w Zgromadzeniu. W 2012 r. W
wyniku konkurencyjnych wyborów z udziałem 18 partii premier
Motsoahae Thomas Thabane utworzył rząd koalicyjny -
pierwszy w historii kraju - który usunął 14-letniego operatora,
Pakalitha Mosisili, który pokojowo przekazał władzę w
następnym miesiącu. Mosisili powrócił do władzy w szybkich
wyborach w lutym 2015 r. Po upadku rządu koalicyjnego



Thabane'a i rzekomej próbie wojskowego zamachu stanu. s
historii - która wyparła 14-letniego operatora, Pakalitha
Mosisili, który pokojowo przekazał władzę w następnym
miesiącu. Mosisili powrócił do władzy w szybkich wyborach w
lutym 2015 r. Po upadku rządu koalicyjnego Thabane'a i
rzekomej próbie wojskowego zamachu stanu. s historii - która
wyparła 14-letniego operatora, Pakalitha Mosisili, który
pokojowo przekazał władzę w następnym miesiącu. Mosisili
powrócił do władzy w szybkich wyborach w lutym 2015 r. Po
upadku rządu koalicyjnego Thabane'a i domniemanej próbie
wojskowego zamachu stanu.

Geografia - Lesotho

Gdzie na świecie jest Lesotho?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, enklawa w
Republice Południowej Afryki. Całkowita powierzchnia kraju
Lesotho wynosi 30,355 km2, z czego 30,355 km2 to ziemia. To
nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: większości góralskie z płaskowyżami, wzgórzami i
górami. Najniższym punktem kraju Lesotho jest skrzyżowanie
rzeki Orange i Makhaleng 1400 m, najwyższy punkt Thabana
Ntlenyana 3452 m. Klimat jest ; zimne, suche, suche zimy;
gorące, wilgotne lata w.



Mieszkańcy - Lesotho
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Lesotho. Liczba to:

1,958,042. Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka?
Sotho 99,7%, Europejczyków, Azjatów i innych 0,3%. Jakie są
języki w kraju Lesotho? Sesotho (oficjalnie) (południowe
Sotho), angielski ( urzędowy), Zulu, Xhosa. A religie:
Chrześcijaństwo 80%, przekonania miejscowe 20%. Ile lat
mają przeciętni ludzie? 24.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 53
rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Lesotho? Tutaj: Relatywnie
wyższa gęstość zaludnienia w zachodniej części kraju, ze stolicą
Maseru, a mniejsze miasta Mafeteng, Teyateyaneng i Leribe
przyciągają najwięcej ludzi. Główne obszary miejskie kraju
Lesotho to: Maseru (kapitał) 267 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Lesotho
Stolica kraju Lesotho to Maseru i rządowy typ

parlamentarnej monarchii konstytucyjnej. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 10 dzielnic; Berea, Butha-Buthe,
Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohale's Hoek, Mokhotlong,
Qacha's Nek, Quthing, Thaba-Tseka. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Lesotho, ważnymi produktami przemysłowymi są
żywność dla zwierząt gospodarskich , napoje, tekstylia, odzież,
rękodzieło, budownictwo, turystyka. Ważne produkty rolne to
kukurydza, pszenica, nasiona roślin strączkowych, sorgo,
jęczmień;. Najważniejsze towary eksportowe to produkuje
(odzież, obuwie), wełna i moher, żywność i żywe zwierzęta,



prąd, woda, diamenty, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Republika Południowej Afryki 56,5%, USA
35,4 % (2016). Najważniejsze towary importowe to jedzenie;
materiały budowlane, pojazdy, maszyny, lekarstwa, produkty
ropopochodne, a najważniejsi partnerzy importowi to
Republika Południowej Afryki 84,5% (2016). Jak bogaty jest
Lesotho i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $3,900 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 57% (2016 oszacowanie).

Mapa - Lesotho
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Liberia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Liberia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Liberia. Zacznijmy od flagi kraju Liberia
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Liberia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Liberia? Zacznijmy od

tego: Osadła uwolnionych niewolników z USA w dzisiejszej
liberii rozpoczęła się w 1822 roku; do 1847 r. Amerykanie
Liberyjczycy byli w stanie ustanowić republikę. William
Tubman, prezydent w latach 1944-71, przyczynił się znacznie
do promocji inwestycji zagranicznych i do zlikwidowania różnic
gospodarczych, społecznych i politycznych między potomkami
pierwotnych osadników a mieszkańcami wnętrza. W 1980 r.
Przewrót wojskowy prowadzony przez Samuela DOE
zapoczątkował dekadę autorytarnych rządów. W grudniu 1989
r. Charles Taylor rozpoczął bunt przeciwko reżimowi DOE,
który doprowadził do przedłużającej się wojny domowej, w
której zginął DOE. Okres względnego spokoju w 1997 roku
pozwolił na wybory, które doprowadziły Taylora do władzy, ale
poważne walki zostały wznowione w 2000 roku. Porozumienie
pokojowe z sierpnia 2003 roku zakończyło wojnę i
spowodowało dymisję byłego prezydenta Charlesa Taylora,
który został skazany przez specjalny Trybunał ONZ ds. Sierra
Leone w Hadze za zaangażowanie w wojnę domową w Sierra
Leone. Po dwóch latach rządów rządu tymczasowego
demokratyczne wybory pod koniec 2005 r. Doprowadziły do 
władzy prezydenta Ellen Johnson Sirleaf. Następnie wygrała
reelekcję w 2011 r., Ale została zakwestionowana, aby
odbudować gospodarkę Liberii, w szczególności po epidemii
Ebola w latach 2014-15, i pojednać naród, który wciąż wraca



do zdrowia po 14 latach walk. W lipcu 2016 r. ONZ
przekazała Liberii odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i
ograniczyła obecność wojsk ONZ, która obecnie pełni rolę
wsparcia. Terminy konstytucyjne uniemożliwiły prezydentowi
Johnsonowi Sirleafowi ubieganie się o reelekcję. Wybory
prezydenckie w listopadzie 2017 r. Zostały przerwane w
oczekiwaniu na zarzut oszustw.

Geografia - Liberia

Gdzie na świecie jest Liberia?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, na północnym
Oceanie Atlantyckim, pomiędzy Wybrzeżem Kości Słoniowej a
Sierra Leone. Całkowita powierzchnia kraju Liberia wynosi
111,369 km2, z czego 96,320 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie
na płaskich terenach przybrzeżnych równin, wznoszących się do
toczącego płaskowyżu i niskich gór na północnym wschodzie.
Najniższym punktem kraju Liberia jest Ocean Atlantycki 0 m,
najwyższy punkt Góra Wuteve 1,447 m. Klimat jest tropikalna;
gorący, wilgotny; suche zimy w gorące dni i chłodne do zimnych
nocy; mokre, mętne lata z częstymi, ciężkimi prysznicami,.

Mieszkańcy - Liberia



Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Liberia. Liczba to:
4,689,021 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Kpelle 20,3%, Bassa 13,4%,
Grebo 10%, Gio 8%, Mano 7,9%, Kru 6%, Lorma 5,1%,
Kissi 4,8%, Gola 4,4%, pozostałe 20,1% (2008 Census). Jakie
są języki w kraju Liberia? English 20% (oficjalny), około 20
grup etnicznych, z których niewiele można zapisać lub użyć w
korespondencji. A religie: chrześcijańskiej 85,6%,
muzułmańskiej 12,2%, tradycyjnej 0,6%, innej 0,2%, bez 1,4%
(2008),. Ile lat mają przeciętni ludzie? 17.8 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 63.3 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Liberia? Tutaj: więcej niż połowa ludności mieszka na
obszarach miejskich, z około jedną trzecią życia w promieniu
80 km od Monrovia. Główne obszary miejskie kraju Liberia to:
Monrowia (stolica) 1,264 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Liberia
Stolica kraju Liberia to Monrovia i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 15 powiatów; Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand
Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand Kru, Lofa,
Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba, River Cess, River
Gee, Sinoe. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Liberia, ważnymi
produktami przemysłowymi są wydobycie (ruda żelaza i złota),
przetwórstwo gumy, przetwórstwa oleju palmowego, diamenty.
Ważne produkty rolne to gumy, kawy, kakao, ryżu, manioku
(manioku, tapioki), oleju palmowego, trzciny cukrowej,



bananów; owce, kozy; timbe. Najważniejsze towary
eksportowe to guma, drewno, żelazo, diamenty, kakao, kawa,
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Polska 18,5%,
Szwajcaria 9,7%, UAE 9,4%, Holandia 8,9% , Niemcy 6,1%,
USA 5,9%, RPA 5%, Chiny 4,4%, Ghana 4,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to paliwa, chemikalia,
maszyny, sprzęt transportowy, wyroby gotowe; artykuły
spożywcze, a najważniejsi partnerzy importowi to Korea
Południowa 38,3%, Singapur 18%, Chiny 15,9%, Japonia
10,9% (2016). Jak bogaty jest Liberia i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $900 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 54.1% (2014
oszacowanie).

Mapa - Liberia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Libia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Libia. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Libia.
Zacznijmy od flagi kraju Libia tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Libia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Libia? Zacznijmy od tego:

Włosi wyparli Turków osmańskich na obszarze wokół Trypolisu
w 1911 roku i nie zrezygnowali z ich posiadania do 1943 roku,
kiedy zostali pokonani w czasie II wojny światowej. Libia
następnie przeszła do administracji ONZ i uzyskała
niepodległość w 1951 r. Po zamachu wojskowym w 1969 r.
Pułkownik Muammar al-Qadhafi przejął przywództwo i zaczął
stosować swój system polityczny w domu, który był
kombinacją socjalizmu i islamu. W latach 70. Kaddafi
wykorzystał dochody z ropy naftowej, aby promować swoją
ideologię poza Libią, wspierając działalność wywrotową i
terrorystyczną, która obejmowała zestrzelenie dwóch
samolotów - jednego nad Szkocją, drugiego w Afryce
Północnej - oraz bombardowanie dyskotek w Berlinie. Sankcje
ONZ w 1992 r. Odizolowały politycznie i gospodarczo
Kaddafiego po atakach; sankcje zostały zniesione w 2003 r. po
libijskim przyjęciu odpowiedzialności za zamachy bombowe i
zgodę na roszczenie odszkodowawcze. Kaddafi zgodził się
także zakończyć program Libii, by rozwinąć broń masowego
rażenia, i poczynił znaczne postępy w normalizowaniu
stosunków z narodami zachodnimi. Niepokoje, które
rozpoczęły się w kilku państwach Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej pod koniec 2010 r., Wybuchły w miastach libijskich
na początku 2011 r. Brutalne rozprawienie się Kaddafiego z
protestującymi wywołało wojnę domową, która spowodowała



zgodę ONZ na interwencję lotnictwa i marynarki ze strony
społeczności międzynarodowej. Po miesiącach hucznych walk
między rządem a siłami opozycji reżim Kaddafiego został
obalony w połowie 2011 r. I zastąpiony przez tymczasowy rząd
znany jako Krajowa Rada Tymczasowa (NTC). W 2012 r.
NTC przekazał władzę wybranemu parlamentowi, Ogólny
Kongres Narodowy (GNC). Wyborcy wybrali nowy
parlament, który zastąpiłby GNC w czerwcu 2014 r. - Izbę
Reprezentantów (HoR), która przeniosła się do wschodniego
miasta Tobruk po walkach w Trypolisie. W październiku 2015
r. ONZ wynegocjowała porozumienie między szerokim
wachlarzem libijskich partii politycznych i grup społecznych -
znanym jako libijskie porozumienie polityczne (LPA).
Członkowie Libijskiego Dialogu Politycznego, w tym
przedstawiciele HoR i byłych ZPN, podpisali LPA w grudniu
2015 r. LPA wezwała do utworzenia tymczasowego rządu
porozumienia krajowego lub GNA, z dziewięcioosobową Radą
Prezydencji, HoR oraz doradcza Wysoka Rada Stanu, do
której przyłączyło się większość byłych członków GNC. Plan
działania LPA na dwuletnie przejście do nowej konstytucji i
wybranego rządu został następnie zatwierdzony przez rezolucję
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2259, w której wezwano
również państwa członkowskie do zaprzestania oficjalnego
kontaktu z równoległymi instytucjami. W styczniu 2016 r. HoR
głosowało za zatwierdzeniem umowy LPA, w tym Rady
Prezydencji, podczas głosowania przeciwko kontrowersyjnemu
przepisowi dotyczącemu stanowisk kierowniczych w zakresie
bezpieczeństwa. W marcu 2016 r. Rada Prezydencka GNA



zasiadła w Trypolisie. W 2016 r. GNA dwukrotnie ogłosiła listę
ministrów, którzy działają de facto, ale HoR nie poparła listy
ministerialnej. Respondenci z grupy HoR i ex-GNC nadal
sprzeciwiają się GNA i utrudniają implementację LPA. We
wrześniu 2017 r. Specjalny przedstawiciel ONZ Ghassan
Salame ogłosił nowy plan działań na rzecz politycznego
pojednania.

Geografia - Libia

Gdzie na świecie jest Libia?
Lokalizacja tego kraju to Północna Afryka, granicząca z
Morzem Śródziemnym, między Egiptem, Tunezją i Algierią.
Całkowita powierzchnia kraju Libia wynosi 1,759,540 km2, z
czego 1,759,540 km2 to ziemia. To bardzo duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie jałowe,
płaskie do falistych równin, płaskowyże, depresje. Najniższym
punktem kraju Libia jest Sabkhat Ghuzayyil -47 m, najwyższy
punkt Bikku Bitti 2 267 m. Klimat jest Morze Śródziemne
wzdłuż wybrzeża; suche, ekstremalne pustynne wnętrze,.

Mieszkańcy - Libia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Libia. Liczba to:

6,653,210 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża



populacja. Kto tu mieszka? Berber i Arab 97%, pozostałe 3%
(obejmuje Greków, Maltańczyków, Włochów, Egipcjan,
Pakistańczyków, Turków, Hindusów i Tunezyjczyków). Jakie
są języki w kraju Libia? Arabski (oficjalny), włoski, angielski
(wszystkie szeroko rozumiane w dużych miastach); Berber
(Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awjilah, Tamasheq). A religie:
Muzułmanin (oficjalny, praktycznie wszyscy sunniccy) 96,6%,
chrześcijański 2,7%, buddyjski 0,3%, hinduski. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 28.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76.7 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Libia? Tutaj: ponad 90%
ludności żyje wzdłuż wybrzeże Morza Śródziemnego w
Trypolisie i pomiędzy nim a zachodem i Al Bayda na
wschodzie; wnętrze pozostaje bardzo słabo zaludnione z
powodu Sahary i braku powierzchniowego. Główne obszary
miejskie kraju Libia to: Trypolisu (stolicy) 1,126 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Libia
Stolica kraju Libia to Trypolis (Tarabulus) i rządowy typ w

okresie przejściowym. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 22 dystrykty (shabiyat, singular - shabiyat); Al
Butnan, Al Jabal al Akhdar, Al Dżabal al Gharbi, Al Jafarah, Al
Jufrah, Al Kufrah, Al Marj, Al Marqab, Al Wahat, An Nuqat al
Khams, Az Zawiyah, Banghazi, Darnah, Ghat, Misratah,
Murzuq, Nalut , Sabha, Surt, Tarabulus, Wadi al Hayat, Wadi
ash Shati. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Libia, ważnymi
produktami przemysłowymi są ropy naftowej, produktów



petrochemicznych, aluminium, żelaza i stali, przetwórstwa
spożywczego, tkaniny, ręczne, cement. Ważne produkty rolne
to Pszenica, jęczmień, oliwki, daty, cytrusy, warzywa, orzeszki
ziemne, soja; bydło. Najważniejsze towary eksportowe to ropy
naftowej, produktów rafinacji ropy naftowej, gazu ziemnego,
chemikalia, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Włochy 24,2%, Egipt 21,1%, Hiszpania 9,5%, Francja 7,8%,
Chorwacja 5%, Holandia 5%, Chiny 4,3% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny, półprodukty,
żywność, sprzęt transportowy, produkty konsumpcyjne, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 14,4%, Korea
Południowa 13,3%, Turcja 10,4%, Włochy 5,9% (2016). Jak
bogaty jest Libia i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$9,800 (2017 oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy,
że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Libia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Liechtenstein

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Liechtenstein.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Liechtenstein. Zacznijmy od flagi kraju
Liechtenstein tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Liechtenstein - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Liechtenstein? Zacznijmy

od tego: Księstwo Liechtensteinu powstało w 1719 r. W
czasach Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W czasie wojen
napoleońskich okupowane przez wojska francuskie i rosyjskie
stało się suwerennym państwem w 1806 r. I przystąpiło do
Konfederacji Niemiec w 1815 r. Liechtenstein stał się w pełni
niezależny w 1866 r., Kiedy Konfederacja rozpuszczony. Do
końca I wojny światowej była ściśle związana z Austrią, ale
gospodarcze spustoszenie spowodowane tym konfliktem
zmusiło Liechtenstein do przystąpienia do unii celnej i walutowej
ze Szwajcarią. Od czasu II wojny światowej (w której
Liechtenstein pozostawał neutralny), niskie podatki w tym kraju
pobudzają wybitny wzrost gospodarczy. W 2000 r. Braki w
nadzorze bankowym sprawiły, że pojawiły się obawy o
wykorzystanie instytucji finansowych do prania pieniędzy.
Jednak,

Geografia - Liechtenstein



Gdzie na świecie jest Liechtenstein?
Lokalizacja tego kraju to Europa Środkowa, między Austrią a
Szwajcarią. Całkowita powierzchnia kraju Liechtenstein wynosi
160 km2, z czego 160 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: większości górskie
(Alpy) z doliną Renu w zachodnim trzecim. Najniższym
punktem kraju Liechtenstein jest Ruggeller Riet 430 m,
najwyższy punkt Vorder-Grauspitz 2 599 m. Klimat jest
kontynentalne; zimne, pochmurne zimy z częstym śniegiem lub
deszczem; chłodne do umiarkowanie ciepłe, mętne, wilgotne
lata w.

Mieszkańcy - Liechtenstein
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Liechtenstein. Liczba to:

38,244 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Liechtensteiner 66%, pozostałe 34%
(2013 r.). Jakie są języki w kraju Liechtenstein? Niemiec
94,5% (oficjalne) (Alemannic jest głównym dialektem), włoski
1,1%, inne 4,3% (2010 est.). A religie: Rzymskokatolicki
(urzędowy) 75,9%, protestancki zreformowany 6,5%,
muzułmański 5,4%, luterański 1,3%, inny 2,9%, żaden 5,4%,



nieokreślony 2,6% (2010 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
43.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 81.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Liechtenstein? Tutaj: Większość
ludności występuje w zachodniej części kraju wzdłuż Renu.
Główne obszary miejskie kraju Liechtenstein to: Vaduz (stolica)
5 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Liechtenstein
Stolica kraju Liechtenstein to Vaduz i rządowy typ

monarchii konstytucyjnej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 11 gmin (Gemeinden, liczba pojedyncza -
Gemeinde); Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken,
Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Liechtenstein, ważnymi
produktami przemysłowymi są elektronika, produkcja metali,
produkty dentystyczne, ceramika, farmaceutyki, produkty
spożywcze, instrumenty precyzyjne, turystyka, przyrządy
optyczne. Ważne produkty rolne to Pszenica, jęczmień,
kukurydza, ziemniaki; zwierzęta gospodarskie, produkty
mleczne. Najważniejsze towary eksportowe to małe maszyny
specjalistyczne, złącza audio i wideo, części do pojazdów
silnikowych, produkty dentystyczne, sprzęt, gotowe artykuły
spożywcze , sprzęt elektroniczny, produkty optyczne produkty,
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są nieznane.
Najważniejsze towary importowe to rolne, surowce, produkty
energetyczne, maszyny, wyroby metalowe, tekstylia, artykuły
spożywcze, pojazdy silnikowe, a najważniejsi partnerzy



importowi to nieznane. Jak bogaty jest Liechtenstein i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $139,100 (2009 oszacowanie).
Tak więc ludzie tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Liechtenstein
 



Gorąco polecamy

Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Litwa

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Litwa. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Litwa.
Zacznijmy od flagi kraju Litwa tutaj:

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
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Litwa - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Litwa? Zacznijmy od tego:

Ziemie litewskie zostały zjednoczone w Mindaugas w 1236; w
ciągu następnego stulecia, poprzez sojusze i podboje, Litwa
rozszerzyła swoje terytorium o większość dzisiejszej Białorusi i
Ukrainy. Pod koniec XIV wieku Litwa była największym
państwem w Europie. Sojusz z Polską w 1386 r. Doprowadził
oba kraje do unii poprzez osobę wspólnego władcy. W 1569 r.
Litwa i Polska formalnie zjednoczyły się w jedno podwójne
państwo, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Istota ta
przetrwała do 1795 roku, kiedy jej pozostałości zostały
podzielone przez sąsiednie kraje. Litwa odzyskała
niepodległość po I wojnie światowej, ale została zaanektowana
przez ZSRR w 1940 r. - działania, które nigdy nie zostały
uznane przez USA i wiele innych krajów. 11 marca 1990 r.
Litwa stała się pierwszą republiką radziecką, która ogłosiła
niepodległość, ale Moskwa nie uznała tej proklamacji do
września 1991 r. (po nieudanym zamachu stanu w Moskwie).
Ostatnie wojska rosyjskie wycofały się w 1993 r. Litwa
następnie zrestrukturyzowała swoją gospodarkę w celu
integracji z instytucjami zachodnioeuropejskimi; przystąpił do
NATO i UE wiosną 2004 r. W 2015 r. Litwa przystąpiła do
strefy euro.

Geografia - Litwa



Gdzie na świecie jest Litwa?
Lokalizacja tego kraju to Europa Wschodnia, granicząca z
Morzem Bałtyckim, między Łotwą i Rosją, na zachód od
Białorusi. Całkowita powierzchnia kraju Litwa wynosi 65,300
km2, z czego 62,680 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: nizinne, wiele
rozproszonych małych jezior, żyzna gleba. Najniższym punktem
kraju Litwa jest Morze Bałtyckie 0 m, najwyższy punkt
Aukstojas 294 m. Klimat jest przejściowy, między morskim a
kontynentalnym; mokre, umiarkowane zimy i lata.

Mieszkańcy - Litwa
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Litwa. Liczba to:

2,823,859 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? litewski 84,1%, polski 6,6%,
rosyjski 5,8%, białoruski 1,2%, inny 1,1%, nieokreślony 1,2%
(2011 r.). Jakie są języki w kraju Litwa? Litewski (oficjalny)
82%, rosyjski 8%, polski 5,6%, inny 0,9%, nieokreślony 3,5%
(2011 rok.). A religie: Rzymskokatolicki 77,2%, rosyjski
prawosławny 4,1%, staroobrzędowiec 0,8%, ewangelicki
luteranin 0,6%, reformator ewangelicki 0,2 %, inne (w tym



sunnickim muzułmanom, Żydom, greko-katolikom i karaimom)
0,8%, brak 6.1%, nieokreślone 10,1% (2011 rok.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 43.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 75 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Litwa? Tutaj: dość równomierne
rozmieszczenie ludności w całym kraju, ale nieco większe
koncentracje w południowych miastach Wilna i Kowna, a także
w zachodnim porcie Kłajpedy. Główne obszary miejskie kraju
Litwa to: Wilno (stolica) 517 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Litwa
Stolica kraju Litwa to Wilna i rządowy typ pół

prezydenckiej. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 60
gmin (savivaldybe, singular - savivaldybe); Akmene, Alytaus
Miestas, Alytus, Anksciai, Birstono, Birzai, Druskininkai,
Elektrenai, Ignalina, Jonava, Joniskis, Jurbarkas, Kaisiadorys,
Kalvarijos, Kauno Miestas, Kaunas, Kazlu Rudos, Kedainiai,
Kelme, Klaipedos Miestas, Kłajpeda, Kretinga, Kupiskis,
Lazdijai, Marijampole, Mazeikiai, Moletai, Neringa, Pagegiai,
Pakruojis, Palangos Miestas, Panevezio Miestas, Panevezys,
Pasvalys, Plunge, Prienai, Radviliskis, Raseiniai, Rietavo,
Rokiskis, Sakiai, Salcininkai, Siauliu Miestas, Siauliai, Silale,
Silute, Sirvintos , Skuodas, Svencionys, Taurage, Telsiai,
Trakai, Ukmerge, Utena, Varena, Vilkaviskis, Vilniaus Miestas,
Wilno, Visaginas, Zarasai. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Litwa,
ważnymi produktami przemysłowymi są obrabiarek do metali
obrabiarki, silniki elektryczne, telewizory, lodówki i zamrażarki,
rafinacja ropy naftowej, przemysł stoczniowy (małe statki),



meble, tekstylia, przetwórstwo żywności, nawozy, maszyny
rolnicze, urządzenia optyczne, lasery, komponenty
elektroniczne, komputery, bursztynowa biżuteria, informacja
technologia, rozwój gier wideo, rozwój aplikacji /
oprogramowania, biotechnologia. Ważne produkty rolne to
Zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, len, warzywa; wołowina,
mleko, jaja, wieprzowina, ser; ryba. Najważniejsze towary
eksportowe to rafinowane paliwo, maszyny i urządzenia,
chemikalia, tekstylia, artykuły spożywcze, tworzywa sztuczne, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Rosja 13,5%,
Łotwa 9,9%, Polska 9,1%, Niemcy 7,7%, Estonia 5,3%, USA
5,2%, Szwecja 4,8%, w Wielkiej Brytanii 4,3% (2016).
Najważniejsze towary importowe to olej, gaz ziemny, maszyny i
urządzenia, sprzęt transportowy, chemikalia, tekstylia i odzież,
metale, a najważniejsi partnerzy importowi to Rosja 14,4%,
Niemcy 12,1%, Polska 10,8%, Łotwa 8 %, Włochy 5.4%,
Holandia 4.8%, Szwecja 4.4% (2016). Jak bogaty jest Litwa i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $31,900 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 22.2% (2015
oszacowanie).

Mapa - Litwa
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Luksemburg

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Luksemburg.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Luksemburg. Zacznijmy od flagi kraju
Luksemburg tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Luksemburg - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Luksemburg? Zacznijmy

od tego: Założone w 963 roku Luksemburg stał się wielkim
księstwem w 1815 roku i niepodległym państwem w Holandii.
Stracił w Belgii ponad połowę swojego terytorium w 1839 r.,
Ale uzyskał większą autonomię. W 1867 r. Luksemburg
uzyskał pełną niezależność pod warunkiem, że obiecywał
wieczystą neutralność. Przejęty przez Niemcy w obu wojnach
światowych, zakończył swoją neutralność w 1948 r., Kiedy to
wszedł do Unii Celnej Beneluksu i kiedy dołączył do NATO w
następnym roku. W 1957 r. Luksemburg stał się jednym z
sześciu krajów założycielskich EWG (później UE), aw 1999 r.
Przystąpił do strefy euro.

Geografia - Luksemburg

Gdzie na świecie jest Luksemburg?
Lokalizacja tego kraju to Europa Zachodnia, między Francją i
Niemcami. Całkowita powierzchnia kraju Luksemburg wynosi
2,586 km2, z czego 2,586 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak



możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie łagodnie
toczne wyżyny z szerokimi, płytkimi dolinami; wyrasta na nieco
górzyste na północy; strome zbocze w dół do równiny
zalewowej Mozeli na południowym wschodzie. Najniższym
punktem kraju Luksemburg jest rzeka Mozela 133 m,
najwyższy punkt Buurgplaatz 559 m. Klimat jest
zmodyfikowane kontynentalne z łagodnymi zimami, chłodne
lata.

Mieszkańcy - Luksemburg
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Luksemburg. Liczba to:

594,130 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Luxembourger 53,3%, portugalski
16,2%, francuski 7,2%, włoski 3,5%, belgijski 3,4%, niemiecki
2,2%, brytyjski 1,1%, inny 13,2%. Jakie są języki w kraju
Luksemburg? Luksemburski (oficjalny język administracyjny i
sądowy i język narodowy (język mówiony)) 55,8%, portugalski
15,7%, francuski (oficjalny język administracyjny, sądowy i
prawniczy) 12,1%, niemiecki (oficjalny język administracyjny i
sądowy) 3,1%, włoski 2,9% , Angielski 2,1%, pozostałe 8,4%
(2011 rok.). A religie: Chrześcijan (głównie katolicy) 70,4%,
muzułmanie 2,3%, inni (w tym buddyjscy, ludowi religie,
hinduscy, żydowscy) 0,5%, żaden 26,8% (2010 rok). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 39.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
82.3 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Luksemburg? Tutaj:
większość ludzi żyje na południu, na lub w pobliżu granicy z



Francją. Główne obszary miejskie kraju Luksemburg to:
Luksemburgu (kapitał) 107000 (2014).

Rząd i gospodarka - Luksemburg
Stolica kraju Luksemburg to Luksemburg i rządowy typ

monarchia konstytucyjna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 12 kantonów (kantonów, liczba pojedyncza -
kanton); Capellen, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-
Alzette, Grevenmacher, Luksemburg, Mersch, Redange,
Remich, Vianden, Wiltz. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Luksemburg, ważnymi produktami przemysłowymi są bankowe
i finansowe produktów mleczarskich i zwierzęcych ,
budownictwo, usługi w zakresie nieruchomości, żelazo, metale i
stal, technologie informacyjne, telekomunikacja, transport i
logistyka towarów, chemikalia, inżynieria, opony, szkło,
aluminium, turystyka, biotechnologia. Ważne produkty rolne to
winogrona, jęczmień, owies, ziemniaki, pszenica, owoce;
produkty. Najważniejsze towary eksportowe to maszyn i
urządzeń , wyroby stalowe, chemikalia, wyroby gumowe, szkło,
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Niemcy 23,1%,
Belgia 16,6%, Francja 15,4%, Holandia 5,1% (2016).
Najważniejsze towary importowe to samoloty komercyjne,
minerały, chemikalia, metale, artykuły spożywcze, luksusowe
towary konsumpcyjne, a najważniejsi partnerzy importowi to
Belgia 29,4%, Niemcy 24,3%, Francja 10,3%, US 7%, Chiny
5,8%, Holandia 4,3%, Meksyk 4,3% (2016). Jak bogaty jest
Luksemburg i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $109,100 (2017
oszacowanie). Tak więc ludzie tutaj są średnio bogaci.



Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Luksemburg
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Makau

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Makau.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Makau. Zacznijmy od flagi kraju Makau
tutaj:
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Makau - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Makau? Zacznijmy od

tego: Skolonizowany przez Portugalczyków w XVI w. Macau
było pierwszą europejską osadą na Dalekim Wschodzie.
Zgodnie z umową podpisaną przez Chiny i Portugalię w dniu 13
kwietnia 1987 r., Makau stało się Specjalnym Regionem
Administracyjnym Makau Chińskiej Republiki Ludowej w dniu
20 grudnia 1999 r. W tej umowie Chiny obiecały, że w jej
formule "jeden kraj, dwa systemy" System polityczny i
gospodarczy Chin nie zostanie nałożony na Makau, a Makau
będzie cieszyć się "wysokim stopniem autonomii" we
wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw zagranicznych i
obrony przez kolejne 50 lat.

Geografia - Makau

Gdzie na świecie jest Makau?
Lokalizacja tego kraju to Azja Wschodnia, granicząca z
Morzem Południowochińskim i Chinami. Całkowita
powierzchnia kraju Makau wynosi 28.2 km2, z czego 28.2 km2

to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W



ten sposób: ogół płaskie. Najniższym punktem kraju Makau
jest Morze Południowochińskie 0 m, najwyższy punkt Alto
Coloane 172 m ludności. Klimat jest Podzwrotnikowy; morskie
z chłodnymi zimami, ciepłe lata na.

Mieszkańcy - Makau
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Makau. Liczba to:

601,969 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Chińczycy 88,7%, Portugalczycy
1,1%, mieszane 1,1%, inne 9,2% (w tym Macanese - mieszane
Portugalskie i azjatyckie pochodzenie) (2016 r.). Jakie są języki
w kraju Makau? Kantoński 80,1%, mandaryński 5,5%, inne
chińskie dialekty 5,3%, tagalski 3%, angielski 2,8%, portugalski
0,6%, inne 2,8%. A religie: buddyjskie 50%, rzymskokatoliccy
15%, brak lub pozostałe 35% (1997 r.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 39.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 84.6 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Makau? Tutaj: populacji jest
sprawiedliwie rozdzielone. Główne obszary miejskie kraju
Makau to: nieznane.

Rząd i gospodarka - Makau
Stolica kraju Makau to nieznane i rządowy typ demokracji

ograniczonej przez prezydenta; specjalny region administracyjny
Chińskiej Republiki Ludowej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - brak (specjalny region administracyjny
Chińskiej Republiki Ludowej). Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Makau, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyki w



Hongkongu , gier hazardowych, odzieży, tekstyliów, elektroniki,
obuwia, zabawek. Ważne produkty rolne to tylko 2%
powierzchni ziemi jest uprawiane, głównie przez plantatorów
warzyw; rybołówstwo, głównie dla skorupiaków, jest ważne;
część połowów jest eksportowana do. Najważniejsze towary
eksportowe to odzieży, tekstyliów, obuwia, zabawek,
elektroniki, maszyn i części, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Hong Kong 64,1%, Chiny 20,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to surowce i półprodukty,
towary konsumpcyjne (artykuły spożywcze, napoje, tytoń,
odzież i obuwie, pojazdy mechaniczne), dobra inwestycyjne,
paliwa mineralne i oleje, a najważniejsi partnerzy importowi to
Chiny 36,7%, Hongkong 8,6%, Włochy 7,9%, Szwajcaria
7,6%, Francja 7,4%, Japonia 6,3%, USA 5,8% (2016). Jak
bogaty jest Makau i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$114,400 (2017 oszacowanie). Tak więc ludzie tutaj są średnio
bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Makau
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Macedonia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Macedonia? Zacznijmy od

tego: Macedonia pokojowo odzyskała niepodległość od
Jugosławii w 1991 roku. Grecki sprzeciw wobec nazwy
Macedonii, twierdząc, że implikuje ona terytorialne pretensje
do północno-greckiej prowincji o tej samej nazwie i
demokratyczne wycofanie się, utrudnił ruch kraju w kierunku
integracji euroatlantyckiej. Natychmiast po ogłoszeniu
niepodległości przez Macedonię Grecja starała się zablokować
macedońskie starania o członkostwo w ONZ, gdyby użyto
nazwy "Macedonia". Macedonia została ostatecznie przyjęta do
ONZ w 1993 r. Jako "Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii", a jednocześnie zgodziła się na sponsorowane przez
ONZ negocjacje w sprawie sporu o nazwę. W 1995 r. Grecja
zniosła 20-miesięczne embargo handlowe i oba kraje zgodziły
się na normalizację stosunków, ale kwestia nazwy pozostała
nierozwiązana i trwają negocjacje dotyczące rozwiązania. Od
2004, USA i ponad 130 innych narodów uznały Macedonię za
swoją konstytucyjną nazwę Republika Macedonii. Etniczne
albańskie pretensje o postrzegane nierówności polityczne i
gospodarcze nasiliły się w 2001 r. W powstanie, które
ostatecznie doprowadziło do podpisania międzynarodowej
umowy ramowej z Ochrydy (OFA), która zakończyła walkę i
ustanowiła wytyczne dotyczące poprawek do konstytucji i
stworzenia nowych przepisów, które wzmocniły prawa



mniejszości. Relacje między etnicznymi Macedończykami a
etnicznymi Albańczykami pozostają jednak wątłe. Prawie
trzyletni kryzys polityczny, który ogarnął Macedonię,
ostatecznie zakończył się w czerwcu 2017 r. Po
sześciomiesięcznym okresie tworzenia rządu po ściśle
zakwestionowanych wcześniejszych wyborach parlamentarnych
w grudniu 2016 r. Kryzys rozpoczął się po wyborach
legislacyjnych i prezydenckich w 2014 r., i eskalował w 2015
roku, kiedy partia opozycyjna zaczęła publikować treści
podsłuchów, które rzekomo ujawniły powszechną korupcję
rządu. Mimo że Macedonia stała się kandydatem do UE w
2005 roku, kraj wciąż musi stawić czoła wyzwaniom, w tym
przezwyciężyć kryzys polityczny, w pełni wdrażając OFA,
rozwiązać spór dotyczący nazwy z Grecją, polepszyć stosunki z
Bułgarią, powstrzymać demokratyczne zsuwanie się i pobudzać
wzrost gospodarczy i rozwój. Podczas szczytu NATO w
Bukareszcie w 2008 r., Alianci zgodzili się, że Macedonia
zostanie zaproszona do przyłączenia się do Sojuszu, gdy tylko
wspólnie z Grecją dojdzie do przyjęcia przez obie strony
rezolucji w sprawie nazwy. kraj wciąż musi stawić czoła
wyzwaniom, w tym przezwyciężyć kryzys polityczny, w pełni
wdrażając OFA, rozwiązać spór o nazwę z Grecją, poprawić
stosunki z Bułgarią, powstrzymać demokratyczne odstępstwo,
a także pobudzić wzrost gospodarczy i rozwój. Podczas
szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 r., Alianci zgodzili się, że
Macedonia zostanie zaproszona do przyłączenia się do Sojuszu,
gdy tylko wspólnie z Grecją dojdzie do przyjęcia przez obie
strony rezolucji w sprawie nazwy. kraj wciąż musi stawić czoła



wyzwaniom, w tym przezwyciężyć kryzys polityczny, w pełni
wdrażając OFA, rozwiązać spór o nazwę z Grecją, poprawić
stosunki z Bułgarią, powstrzymać demokratyczne odstępstwo,
a także pobudzić wzrost gospodarczy i rozwój. Podczas
szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 r., Alianci zgodzili się, że
Macedonia zostanie zaproszona do przyłączenia się do Sojuszu,
gdy tylko wspólnie z Grecją dojdzie do przyjęcia przez obie
strony rezolucji w sprawie nazwy.

Geografia - Macedonia

Gdzie na świecie jest Macedonia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Południowo-Wschodnia,
północ od Grecji. Całkowita powierzchnia kraju Macedonia
wynosi 25,713 km2, z czego 25,433 km2 to ziemia. To nie jest
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
górskimi z głębokimi basenami i dolinami; trzy duże jeziora,
każde podzielone linią graniczną; kraj podzielony przez Vardar
Rive. Najniższym punktem kraju Macedonia jest Vardar River
50 m, najwyższy punkt Golem Korab (Maja e Korabit) 2 764
m. Klimat jest ciepłych, suchych lat i jesieni; stosunkowo
mroźne zimy z ciężkimi opadami śniegu.



Mieszkańcy - Macedonia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Macedonia. Liczba to:

2,103,721 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Macedoński 64,2%, albański
25,2%, turecki 3,9%, romski 2,7%, serb 1,8%, inny 2,2% (w
2002 r.). Jakie są języki w kraju Macedonia? Macedoński
(oficjalny) 66,5%, albański 25,1%, turecki 3,5%, romski 1,9%,
serbski 1,2% , inne 1,8% (2002 est.). A religie: Macedoński
prawosławny 64,8%, muzułmanin 33,3%, inne chrześcijańskie
0,4%, inne i nieokreślone 1,5% (2002 rok.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 37.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76.4 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Macedonia? Tutaj: dość
równomierny rozkład w większości kraj, z obszarami miejskimi
przyciągającymi większe i gęstsze populacje. Główne obszary
miejskie kraju Macedonia to: Skopje (stolica) 503 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Macedonia
Stolica kraju Macedonia to Skopje i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 70
gmin (opstini, liczba pojedyncza - opstina) i 1 miasto (grad);
Aracinovo, Berowo, Bitola, Bogdanci, Bogovinje, Bosilovo,
Brvenica, Caska, Centar Zupa, Cesinovo-Oblesevo, Cucer
Sandevo, Debar, Debarca, Delcevo, Demir Hisar, Demir
Kapija, Dojran, Dolneni, Gevgelija, Gostivar, Gradsko, Ilinden,
Jegunowce, Karbinci, Kavadarci, Kiczewo, Kocani, Konce,
Kratowo, Kriwa Palanka, Kriwogastani, Krusevo, Kumanovo,
Lipkovo, Lozovo, Makedonska Kamenica, Makedonski Brod,



Mavrovo i Rostusa, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo,
Ohrid, Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probistip, Radovis,
Rankovce, Resen, Rosoman, Skopje, Sopiste, Staro
Nagoricane, Stip, Struga, Strumica, Studenicani, Sveti Nikole,
Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevcani, Vinica,
Vrapciste, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Macedonia, ważnymi produktami przemysłowymi są
przetwórstwo spożywcze, napoje, tekstylia, chemikalia, żelazo,
stal, cement, energia, farmaceutyki, części samochodowe.
Ważne produkty rolne to Winogron, tytoniu, warzyw, owoców;
mleko, jaja. Najważniejsze towary eksportowe to artykuły
spożywcze, napoje, tytoń; tekstylia, różne wyroby, żelazo, stal;
części samochodowe, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Niemcy 40,9%, Kosowo 13,5%, Serbia
7,7%, Bułgaria 4,5% (2016). Najważniejsze towary importowe
to maszyny i sprzęt, samochody, chemikalia, paliwa, produkty
spożywcze, a najważniejsi partnerzy importowi to Niemcy
12,2%, Zjednoczone Królestwo 10,7%, Serbia 7,9%, Grecja
7,3%, Chiny 6.2 %, Włochy 5,6%, Turcja 5,1%, Bułgaria
4,6% (2016). Jak bogaty jest Macedonia i jak bogaci są ludzie
w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $15,200 (2017 oszacowanie). To całkiem
dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 21.5%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Macedonia
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Madagaskar - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Madagaskar? Zacznijmy

od tego: Madagaskar był jedną z ostatnich głównych ziemskich
ziem, które zostały skolonizowane przez ludzi. Najdawniejsi
osadnicy z dzisiejszej Indonezji przybyli między 350 a 550 lat.
Wyspa przyciągnęła arabskich i perskich kupców już w VII
wieku, a imigranci z Afryki przybyli około roku 1000.
Madagaskar był fortecą piracką pod koniec XVII i na
początku XVIII wieku. wieków i służył jako centrum handlu
niewolnikami w 19 wieku. Od XVI do końca XIX wieku rdzeń
Meriny zdominował większość Madagaskaru. Wyspa została
podbita przez Francuzów w 1896 r., Co uczyniło z niej kolonię;
odzyskano niepodległość w 1960 r. W latach 1992-1993
odbyły się wolne wybory prezydenckie i zgromadzenie
narodowe, kończące 17 lat rządów jednopartyjnych. W 1997
r. W drugim wyścigu prezydenckim Didier Ratsiraka, lider w
latach 70. i 80., został zwrócony prezydencji. Wybory
prezydenckie w 2001 r. Zostały zakwestionowane między
zwolennikami Didiera Ratsiraki i Marca Ravalomanana, prawie
powodując secesję połowy kraju. W kwietniu 2002 r. Sąd
Konstytucyjny ogłosił zwycięzcę Ravalomanana. Ravalomanana
wygrał drugą kadencję w 2006 r., Ale po protestach w 2009 r.
Przekazał władzę wojskową, która następnie przekazała
prezydenturę burmistrzowi Antananarivo, Andry'emu Rajoelinie,
co stanowiło zamach stanu. Po długotrwałym procesie



mediacyjnym prowadzonym przez Południowoafrykańską
Wspólnotę Rozwoju Madagaskar zorganizował w 2013 r.
Wybory prezydenckie i parlamentarne ONZ. Były minister
finansów de facto, Hery Rajaonarimampianina wygrał wybory
w grudniu 2013 r. I został zainaugurowany w styczniu 2014 r.
Wybory prezydenckie w 2001 r. Zostały zakwestionowane
między zwolennikami Didiera Ratsiraki i Marca Ravalomanana,
prawie powodując secesję połowy kraju. W kwietniu 2002 r.
Sąd Konstytucyjny ogłosił zwycięzcę Ravalomanana.
Ravalomanana wygrał drugą kadencję w 2006 r., Ale po
protestach w 2009 r. Przekazał władzę wojskową, która
następnie przekazała prezydenturę burmistrzowi Antananarivo,
Andry'emu Rajoelinie, co stanowiło zamach stanu. Po
długotrwałym procesie mediacyjnym prowadzonym przez
Południowoafrykańską Wspólnotę Rozwoju Madagaskar
zorganizował w 2013 r. Wybory prezydenckie i parlamentarne
ONZ. Były minister finansów de facto, Hery
Rajaonarimampianina wygrał wybory w grudniu 2013 r. I został
zainaugurowany w styczniu 2014 r. Wybory prezydenckie w
2001 r. Zostały zakwestionowane między zwolennikami Didiera
Ratsiraki i Marca Ravalomanana, prawie powodując secesję
połowy kraju. W kwietniu 2002 r. Sąd Konstytucyjny ogłosił
zwycięzcę Ravalomanana. Ravalomanana wygrał drugą
kadencję w 2006 r., Ale po protestach w 2009 r. Przekazał
władzę wojskową, która następnie przekazała prezydenturę
burmistrzowi Antananarivo, Andry'emu Rajoelinie, co stanowiło
zamach stanu. Po długotrwałym procesie mediacyjnym
prowadzonym przez Południowoafrykańską Wspólnotę



Rozwoju Madagaskar zorganizował w 2013 r. Wybory
prezydenckie i parlamentarne ONZ. Były minister finansów de
facto, Hery Rajaonarimampianina wygrał wybory w grudniu
2013 r. I został zainaugurowany w styczniu 2014 r. prawie
powodując secesję połowy kraju. W kwietniu 2002 r. Sąd
Konstytucyjny ogłosił zwycięzcę Ravalomanana. Ravalomanana
wygrał drugą kadencję w 2006 r., Ale po protestach w 2009 r.
Przekazał władzę wojskową, która następnie przekazała
prezydenturę burmistrzowi Antananarivo, Andry'emu Rajoelinie,
co stanowiło zamach stanu. Po długotrwałym procesie
mediacyjnym prowadzonym przez Południowoafrykańską
Wspólnotę Rozwoju Madagaskar zorganizował w 2013 r.
Wybory prezydenckie i parlamentarne ONZ. Były minister
finansów de facto, Hery Rajaonarimampianina wygrał wybory
w grudniu 2013 r. I został zainaugurowany w styczniu 2014 r.
prawie powodując secesję połowy kraju. W kwietniu 2002 r.
Sąd Konstytucyjny ogłosił zwycięzcę Ravalomanana.
Ravalomanana wygrał drugą kadencję w 2006 r., Ale po
protestach w 2009 r. Przekazał władzę wojskową, która
następnie przekazała prezydenturę burmistrzowi Antananarivo,
Andry'emu Rajoelinie, co stanowiło zamach stanu. Po
długotrwałym procesie mediacyjnym prowadzonym przez
Południowoafrykańską Wspólnotę Rozwoju Madagaskar
zorganizował w 2013 r. Wybory prezydenckie i parlamentarne
ONZ. Były minister finansów de facto, Hery
Rajaonarimampianina wygrał wybory w grudniu 2013 r. I został
zainaugurowany w styczniu 2014 r. przekazał władzę
wojskową, która następnie przekazała prezydenturę



burmistrzowi Antananarivo, Andry'emu Rajoelinie, co stanowiło
zamach stanu. Po długotrwałym procesie mediacyjnym
prowadzonym przez Południowoafrykańską Wspólnotę
Rozwoju Madagaskar zorganizował w 2013 r. Wybory
prezydenckie i parlamentarne, wspierane przez ONZ. Były
minister finansów de facto, Hery Rajaonarimampianina wygrał
wybory w grudniu 2013 r. I został zainaugurowany w styczniu
2014 r. przekazał władzę wojskową, która następnie
przekazała prezydenturę burmistrzowi Antananarivo,
Andry'emu Rajoelinie, co stanowiło zamach stanu. Po
długotrwałym procesie mediacyjnym prowadzonym przez
Południowoafrykańską Wspólnotę Rozwoju Madagaskar
zorganizował w 2013 r. Wybory prezydenckie i parlamentarne
ONZ. Były minister finansów de facto, Hery
Rajaonarimampianina wygrał wybory w grudniu 2013 r. I został
zainaugurowany w styczniu 2014 r.

Geografia - Madagaskar

Gdzie na świecie jest Madagaskar?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, wyspa na
Oceanie Indyjskim, na wschód od Mozambiku. Całkowita
powierzchnia kraju Madagaskar wynosi 587,041 km2, z czego
581,540 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać



teren kraju? W ten sposób: wąskiej równinie przybrzeżnej,
wysokie wyżyny i góry w cente. Najniższym punktem kraju
Madagaskar jest Ocean Indyjski 0 m, najwyższy punkt
Maromokotro 2.876 m. Klimat jest tropikalna wzdłuż
wybrzeża, umiarkowana w głębi lądu, sucha w południowej.

Mieszkańcy - Madagaskar
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Madagaskar. Liczba to:

25,054,161 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Malajo-indonezyjski (Merina i pokrewny
Betsileo), Cotiers (mieszane afrykańskie, malajsko-
indonezyjskie i arabskie pochodzenie - Betsimisaraka,
Tsimihety, Antaisaka, Sakalava), francuski, indyjski, kreolski,
Comoran. Jakie są języki w kraju Madagaskar? francuski
(oficjalny), malgaski (oficjalny), angielski. A religie:
Chrześcijanin, miejscowy religijista, muzułmanin. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 19.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 66.3 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Madagaskar? Tutaj: Większość
ludności mieszka na wschodniej połowie wyspy; znaczące
skupisko występuje na środkowych wyżynach i wschodnim
wybrzeżu. Główne obszary miejskie kraju Madagaskar to:
Antananarywa (stolica) 2,61 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Madagaskar
Stolica kraju Madagaskar to Antananarywa i rządowy typ

pół prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 6 prowincji (faritany); Antananarivo,



Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, Toliara.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Madagaskar, ważnymi
produktami przemysłowymi są przetwórstwo mięsa, owoce
morza, mydło, piwo, skóra, cukier, tekstylia, wyroby szklane,
cement, fabryka samochodów, papier, ropa naftowa, turystyka,
wydobycie. Ważne produkty rolne to Kawy, wanilii, trzciny
cukrowej, goździków, kakao, ryżu, maniok (maniok, tapioka),
fasola, banany, orzeszki ziemne; produkty zwierzęce.
Najważniejsze towary eksportowe to kawa, wanilia,
skorupiaki, cukier, bawełna, odzież, chromit, produkty naftowe,
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Francja 23,5%,
USA 12,8%, Niemcy 8,3%, Chiny 6,3%, Japonia 5%,
Holandia 4,3%, Korea Południowa 4,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to dobra kapitałowe, ropa
naftowa, dobra konsumpcyjne, żywność, a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 21,2%, Francja 6,9%, Indie
6,5%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 5,6%, Arabia Saudyjska
5%, Republika Południowej Afryki 5% (2016). Jak bogaty jest
Madagaskar i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $1,600 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 70.7% (2012
oszacowanie).

Mapa - Madagaskar
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szczegółowa mapa Malawi. Zacznijmy od flagi kraju Malawi
tutaj:
 

Malawi - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Malawi? Zacznijmy od

tego: Założony w 1891 r. Brytyjski protektorat Nyasalandu stał
się niepodległym narodem Malawi w 1964 r. Po trzech
dekadach rządów jednopartyjnych pod rządami prezydenta
Hastingsa Kamuzu Banda, kraj przeprowadził wielopartyjne
wybory prezydenckie i parlamentarne w 1994 r., Na mocy
tymczasowej konstytucji, która weszła w życie. pełny efekt w
następnym roku. Prezydent Bingu wa Mutharika, wybrany w
2004 r. Po nieudanej próbie poprzedniego prezydenta, by
zmienić konstytucję, aby umożliwić kolejną kadencję, walczył,
by potwierdzić swoją władzę przeciwko swojemu
poprzednikowi, a następnie założył własną partię,
Demokratyczną Partię Postępową w 2005 r. Mutharika została
ponownie wybrana do drugiej kadencji w 2009 roku. W
swojej pierwszej kadencji nadzorował poprawę ekonomiczną,
ale w swojej drugiej kadencji został oskarżony o
niegospodarność i złe zarządzanie. Zmarł nagle w 2012 roku i
zastąpił go wiceprezydent Joyce Banda, która wcześniej
założyła własną partię, Partię Ludową. Brat Muthariki, Peter
Mutharika, pokonał Bandę w wyborach w 2014 roku. Wzrost
populacji, rosnąca presja na grunty rolne, korupcja i plaga HIV
/ AIDS stanowią poważne problemy dla Malawi.



Geografia - Malawi

Gdzie na świecie jest Malawi?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, na wschód od
Zambii, na zachód i północ od Mozambiku. Całkowita
powierzchnia kraju Malawi wynosi 118,484 km2, z czego
94,080 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: wąski wydłużony płaskowyż
z toczącymi się równinami, zaokrąglonymi wzgórzami, niektóre
góry. Najniższym punktem kraju Malawi jest skrzyżowania
Shire River i granicą międzynarodową z Mozambikiem 37 m,
najwyższy punkt Sapitwa (Mount Mlanje) 3 002 m. Klimat jest
; pora deszczowa (od listopada do maja); pora sucha (od maja
do listopada).

Mieszkańcy - Malawi
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Malawi. Liczba to:

19,196,246. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu
mieszka? Chewa 35,1%, Lomwe 18,9%, Yao 13,1%, Ngoni
12%, Tumbuka 9,4%, Sena 3,5%, Tonga 1,8%, Nyanja 1%,
Nkhonde 0,9% , inne 1,8% (2015-16 est.). Jakie są języki w
kraju Malawi? Angielski (oficjalny), Chichewa (wspólny),
Chinyanja, Chiyao, Chitumbuka, Chilomwe, Chinkhonde,



Chingoni, Chisena, Chitonga, Chinyakyusa, Chilambya. A
religie: Protestant 27,2% (w tym Kościół Afryki Środkowej
prezbiteriański 17,7%, Adwentystyk dnia siódmego / baptysta
6,9%, Anglikański 2,6%), katolicki 18,4%, inne chrześcijańskie
41%, muzułmańskie 12,1%, inne 0,3%, brak 1% (2015-16
wg.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 16.5 rok. Musimy dodać, że
ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa
jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)?
To: 61.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Malawi? Tutaj:
Gęstość zaludnienia jest najwyższa na południe od jeziora
Nyasa. Główne obszary miejskie kraju Malawi to: Lilongwe
(kapitał) 905,000; Blantyre-Limbe 808 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Malawi
Stolica kraju Malawi to Lilongwe i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 28 dzielnic; Balaka, Blantyre, Chikwawa,
Chiradzulu, Chitipa, Dedza, Dowa, Karonga, Kasungu,
Likoma, Lilongwe, Machinga, Mangochi, Mchinji, Mulanje,
Mwanza, Mzimba, Neno, Ntcheu, Nkhata Bay, Nkhotakota,
Nsanje, Ntchisi, Phalombe, Rumphi , Salima, Thyolo, Zomba.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Malawi, ważnymi produktami
przemysłowymi są tytoń kóz , herbata, cukier, tartaki, cement,
dobra konsumpcyjne. Ważne produkty rolne to Tytoniu, trzciny
cukrowej, herbaty, kukurydzy, ziemniaków, słodkich
ziemniaków, manioku (maniok , tapioka), sorgo, rośliny
strączkowe, bawełna, orzeszki ziemne, orzechy makadamia,
kawa; bydło,. Najważniejsze towary eksportowe to tytoń 55%,
suszone rośliny strączkowe (8,8%), cukier (6,7%), herbata



(5,7%), bawełna (2% ), orzeszki ziemne, kawa, soja (2015 r.),
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Zimbabwe
12,9%, Mozambik 11%, Belgia 8,2%, Południowa Afryka
7,2%, USA 6%, Chiny 4,6%, Niemcy 4,3%, Wielka Brytania
4,2% (2016). Najważniejsze towary importowe to żywność,
produkty naftowe, półprodukty, towary konsumpcyjne, sprzęt
transportowy, a najważniejsi partnerzy importowi to Południe
Afryka 20,2%, Chiny 13,8%, Indie 10,8%, Zjednoczone
Emiraty Arabskie 9,7%, Zambia 5,7% (2016). Jak bogaty jest
Malawi i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $1,200 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 50.7% (2010
oszacowanie).

Mapa - Malawi
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szczegółowa mapa Malezja. Zacznijmy od flagi kraju Malezja
tutaj:
 

Malezja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Malezja? Zacznijmy od

tego: Pod koniec XVIII i XIX wieku Wielka Brytania
ustanowiła kolonie i protektoraty na obszarze obecnej Malezji;
zostały one okupowane przez Japonię w latach 1942-1945. W
1948 r. rządy brytyjskie na Półwyspie Malajskim z wyjątkiem
Singapuru utworzyły Federację Malajów, która stała się
niezależna w 1957 r. Malezja powstała w 1963 r., kiedy to były
brytyjskie kolonie Singapuru, a także Sabah i Sarawak na
północnym wybrzeżu Borneo, dołączyły do Federacji. Pierwsze
kilka lat niepodległości kraju zostało zniweczone przez
powstanie komunistyczne, konfrontacji Indonezji z Malezją,
Filipiny roszczeń do Sabah i wycofania Singapuru w 1965 roku.
Podczas 22-letniej kadencji premiera Mahathira bin Mohamada
(1981-2003), Malezja odniosła sukces w dywersyfikacji
swojej gospodarki od uzależnienia od eksportu surowców do
rozwoju produkcji, usług i turystyki. Premier Mohamed Najib
bin Abdul Razak (pełniący urząd od kwietnia 2009 r.)
Kontynuuje politykę prorozwojową.

Geografia - Malezja



Gdzie na świecie jest Malezja?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia,
półwysep graniczący z Tajlandią i północna jedna trzecia wyspy
Borneo, graniczący z Indonezją, Brunei i Morzem
Południowochińskim, na południe od Wietnamu. Całkowita
powierzchnia kraju Malezja wynosi 329,847 km2, z czego
328,657 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: przybrzeżne równiny unoszące się
do wzgórz i gór. Najniższym punktem kraju Malezja jest Ocean
Indyjski 0 m, najwyższy punkt Gunung Kinabalu 4 095 m.
Klimat jest Tropikalne; roczny południowy zachód (od kwietnia
do października) i północno-wschodni (od października do
lutego) monsuny.

Mieszkańcy - Malezja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Malezja. Liczba to:

31,381,992 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Bumiputera 61,7% (Malajczycy i ludy
tubylcze, w tym Orang Asli, Dajak, Anak Negeri), Chińczycy
20,8%, Hindusi 6,2%, inni 0,9%, nie-obywatele 10,4% (2017
rok.). Jakie są języki w kraju Malezja? Bahasa Malaysia
(urzędowy), angielski, chiński (Kantoński, mandaryński,



Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow), tamilski, telugu,
malajalam, pendżab,. A religie: muzułmanin tajski (oficjalny)
61,3%, buddyjski 19,8%, chrześcijański 9,2%, hinduski 6,3%,
konfucjanizm, taoizm, inne tradycyjne chińskie religie 1,3%,
inne 0,4%, żadne 0,8%, nieokreślone 1% (2010 rok.). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 28.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
75.2 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Malezja? Tutaj:
Wysoce nierównomierna dystrybucja z ponad 80% populacji
zamieszkującej Półwysep Malajski. Główne obszary miejskie
kraju Malezja to: Kuala Lumpur (stolica) 6.837 milion; Johor
Bahru 912 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Malezja
Stolica kraju Malezja to Kuala Lumpur; uwaga - w pobliżu

Putrajaya jest określane jako centrum administracyjne rządu
federalnego, ale nie kapitału; Parlament spotyka się w Kuala
Lumpu i rządowy typ federalna parlamentarna monarchia
konstytucyjna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 13
stanów (negeri-negeri, singular - negeri); Johor, Kedah,
Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis,
Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu; i 1
terytorium federalne (Wilayah Persekutuan) z 3 komponentami,
Kuala Lumpur, Labuan i Putrajaya. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Malezja, ważnymi produktami przemysłowymi są
Półwysep Malezja - obróbka i produkcja kauczuku i oleju
palmowego, ropa naftowa i gaz ziemny, produkcja lekka,
farmaceutyka, technologia medyczna, elektronika i



półprzewodniki, obróbka drewna; Sabah - pozyskiwanie
drewna, wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego; Sarawak -
przetwórstwo rolne, produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego,
rejestracja. Ważne produkty rolne to Półwysep Malezja - olej
palmowy, guma, kakao, ryż; Sabah - olej palmowy, uprawy na
własne potrzeby; guma, drewno; Sarawak - olej palmowy,
guma, drewno; peppe. Najważniejsze towary eksportowe to
półprzewodniki i sprzęt elektroniczny, olej palmowy, ropa
naftowa i skroplony gaz ziemny, drewno i wyroby z drewna,
olej palmowy, guma, tekstylia, chemikalia, panele słoneczne, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Singapur 14,7%,
Chiny 12,6%, USA 10,3%, Japonia 8,1%, Tajlandia 5,7%,
Hongkong 4,8%, Indie 4,1% (2016). Najważniejsze towary
importowe to elektronika, maszyny, produkty naftowe,
tworzywa sztuczne, pojazdy, produkty z żelaza i stali,
chemikalia, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 19,4%,
Singapur 9,8%, Japonia 7,7%, USA 7,6%, Tajlandia 5,8%,
Korea Południowa 5%, Indonezja 4% (2016). Jak bogaty jest
Malezja i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $28,900 (2017
oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 3.8% (2009
oszacowanie).

Mapa - Malezja
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szczegółowa mapa Malediwy. Zacznijmy od flagi kraju
Malediwy tutaj:
 

Malediwy - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Malediwy? Zacznijmy od

tego: Sułtanat od XII wieku, Malediwy stały się brytyjskim
protektoratem w 1887 r. Stało się republiką w 1968 r., Trzy
lata po odzyskaniu niepodległości. Prezydent Maumoon Abdul
Gayoom przez 30 lat dominował na scenie politycznej wysp,
wybierany do sześciu kolejnych kadencji przez referenda

http://mapsguides.com/


jednoosobowe. Po politycznych demonstracjach w stolicy Male
w sierpniu 2003 r. Gayoom i jego rząd zobowiązali się do
rozpoczęcia procesu liberalizacji i reform demokratycznych, w
tym bardziej reprezentatywnego systemu politycznego i
rozszerzonych swobód politycznych. Partie polityczne zostały
zalegalizowane w 2005 r. W czerwcu 2008 r. Zgromadzenie
założycielskie, zwane "Specjalnym Madżlisem", sfinalizowało
nową konstytucję ratyfikowaną przez Gayoom w sierpniu 2008
r. Pierwsze w historii wybory prezydenckie w ramach
wielopartyjnego systemu wielopartyjnego odbyło się w
październiku 2008 r. Gayoom został pokonany w sondażu
przeprowadzonym przez Mohameda Nasheeda, działacza
politycznego, który został uwięziony kilka lat wcześniej przez
reżim Gayooma. Nasheed stanął wobec szeregu wyzwań, w
tym wzmocnienia demokracji oraz walki z ubóstwem i
narkomanią. Na początku lutego 2012 roku, po kilku
tygodniach protestów ulicznych w odpowiedzi na nakazanie
aresztowania najwyższego sędziego, Nasheed zrezygnował z
prezydentury i przekazał władzę wiceprezydentowi
Mohammedowi Waheedowi Hassanowi Maniku. W połowie
2012 r. Rząd powołał komisję śledczą do zbadania wydarzeń,
które doprowadziły do rezygnacji Nasheeda. Chociaż komisja
nie znalazła dowodu na zamach stanu, w raporcie zalecono
wzmocnienie instytucji demokratycznych tego kraju, aby
zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości, a także
zbadanie rzekomego niewłaściwego postępowania policji w
czasie kryzysu. Nasheed, Waheed, a Abdulla Yameen
prowadził w wyborach w 2013 r., a Yameen ostatecznie wygrał



prezydenturę po trzech turach głosowania. Jako prezydent
Yameen dążył do osłabienia demokratycznych instytucji,
więzienia swoich politycznych przeciwników, ograniczenia prasy
i sprawowania kontroli nad sądownictwem, aby wzmocnić jego
władzę i ograniczyć sprzeciw. Urzędnicy Malediwów odegrali
ważną rolę w międzynarodowych dyskusjach dotyczących
zmian klimatycznych (ze względu na wrażliwość wysp na
podnoszenie się poziomu mórz).

Geografia - Malediwy

Gdzie na świecie jest Malediwy?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowa, grupa atoli na
Oceanie Indyjskim, południowo-południowy zachód od Indii.
Całkowita powierzchnia kraju Malediwy wynosi 298 km2, z
czego 298 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: płaski, z piaszczystymi plażami.
Najniższym punktem kraju Malediwy jest Oceanem Indyjskim
0 m, najwyższy punkt ósmy trójkąt, pole golfowe, wyspa
Villingi 5 m. Klimat jest tropikalny; gorący, wilgotny; suchy,
północny wschód monsun (od listopada do marca); deszczowy,
południowo-zachodni monsun (od czerwca do sierpnia).



Mieszkańcy - Malediwy
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Malediwy. Liczba to:

392,709 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Południowi Indianie, Syngalesi,
Arabowie. Jakie są języki w kraju Malediwy? Dhivehi
(oficjalny, dialekt z Sinhala, scenariusz wywodzący się z języka
arabskiego), angielski (używany przez większość urzędników. A
religie: państwowych) Sunnicki muzułmanin (oficjalny). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 28.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
75.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Malediwy? Tutaj:
Około jedna trzecia populacji mieszka w centralnie położonej
stolicy Male i prawie dziesiąte w południowym Addu City;
pozostała część ludności jest rozproszona na 200 lub tak
zaludnionych wyspach archipelagu. Główne obszary miejskie
kraju Malediwy to: MALE (stolica) 156000 (2014).

Rząd i gospodarka - Malediwy
Stolica kraju Malediwy to Mężczyzna i rządowy typ

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 21 atoli administracyjnych (atholhuthah, liczba
pojedyncza - atholhu); Addu, Ariatholhu Dhekunuburi,
Ariatholhu Uthuruburi, Faadhippolhu, Felidhuatholhu,
Fuvammulah, Hahdhunmathi, Huvadhuatholhu Dhekunuburi,
Huvadhuatholhu Uthuruburi, Kolhumadulu, Maale,
Maaleatholhu, Maalhosmadulu Dhekunuburi, Maalhosmadulu
Uthuruburi, Miladhunmadulu Dhekunuburi, Miladhunmadulu
Uthuruburi, Mulakatholhu, Nilandheatholhu Dhekunuburi,



Nilandheatholhu Uthuruburi, Thiladhunmathee Dhekunuburi ,
Thiladhunmathee Uthuruburi. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Malediwy, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka,
przetwórstwo ryb, wysyłka, szkutnictwo, przetwórstwo
kokosowego, tkane maty, liny, rękodzieła, rafy i wydobycie
piasku. Ważne produkty rolne to Kokosów, kukurydzy,
słodkich ziemniaków; ryba. Najważniejsze towary eksportowe
to Ryby, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Tajlandia 33,8%, Sri Lanka 10%, USA 8,7%, Francja 8,6%,
Niemcy 8,6%, Irlandia 4,9%, Włochy 4,8%, Wielka Brytania
4,1% (2016). Najważniejsze towary importowe to produkty
naftowe, odzież, produkty pośrednie i dobra inwestycyjne, a
najważniejsi partnerzy importowi to Zjednoczone Emiraty
Arabskie 15,6%, Singapur 14,3%, Chiny 13,4%, Indie 12,9%,
Sri Lanka 6,3%, Malezja 5,7%, Tajlandia 4,7% (2016). Jak
bogaty jest Malediwy i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$19,200 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 16% (2008 oszacowanie).

Mapa - Malediwy
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mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Mali. Uwzględnione
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Zacznijmy od flagi kraju Mali tutaj:
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Mali - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Mali? Zacznijmy od tego:

Republika Sudanu i Senegal uniezależniły się od Francji w 1960
r. Jako Federacja Mali. Kiedy Senegal wycofał się po zaledwie
kilku miesiącach, to, co poprzednio zostało utworzone w
Sudanie, zostało przemianowane na Mali. Reguła dyktatury
została w 1991 roku zakończona wojskowym zamachem stanu,
który zapoczątkował okres rządów demokratycznych.
Prezydent Alpha Konare wygrał pierwsze dwa demokratyczne
wybory prezydenckie w Mali w 1992 i 1997 roku. Zgodnie z
dwojaką konstytucyjną granicą Mali ustąpił w 2002 roku i
zastąpił go Amadou Toumani Toure, który został wybrany na
drugą kadencję w wyborach w 2007 roku, został powszechnie
uznany za wolny i uczciwy. Malijscy powracający z Libii w
2011 r. Zaostrzyli napięcia w północnym Mali, a bojówki
etniczne Tuaregów zbuntowały się w styczniu 2012 r. Żołnierze
niskiego i średniego szczebla sfrustrowani złym postępowaniem
w rebelii, obalili Toure 22 marca. Intensywne działania
mediacyjne prowadzone przez Wspólnotę Gospodarczą
Państw Afryki Zachodniej (Ecowas) przywróciły władzę
cywilną w kwietniu wraz z powołaniem tymczasowego
prezydenta Dioncounda Traore. Chaos po zamachu
doprowadził do rebeliantów wypędzających malijskich
żołnierzy z trzech północnych regionów kraju i pozwolił
islamskim bojownikom na tworzenie twierdz. Setki tysięcy



północnych malijczyków uciekło przed przemocą na południe
od Mali i sąsiednich krajów, zaostrzając regionalne niedobory
żywności w społecznościach przyjmujących. Międzynarodowa
interwencja militarna mająca na celu odzyskanie trzech
regionów północnych rozpoczęła się w styczniu 2013 r., A w
ciągu miesiąca odzyskano większość północy. W
demokratycznych wyborach prezydenckich przeprowadzonych
w lipcu i sierpniu 2013 r. Ibrahim Boubacar Keita został
wybrany na prezydenta.

Geografia - Mali

Gdzie na świecie jest Mali?
Lokalizacja tego kraju to wnętrze Afryki Zachodniej, na
południowy zachód od Algierii, na północ od Gwinei, Wybrzeża
Kości Słoniowej i Burkina Faso, na zachód od Nige. Całkowita
powierzchnia kraju Mali wynosi 1,240,192 km2, z czego
1,220,190 km2 to ziemia. To bardzo duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: większości płaskie na
północne równiny porośnięte piaskiem; sawanna na południu,
surowe wzgórza w północno-wschodniej części. Najniższym
punktem kraju Mali jest rzeka Senegal 23 m, najwyższy punkt
Hombori Tondo 1 155 m. Klimat jest podzwrotnikowy do
suchych; gorący i suchy (od lutego do czerwca); deszczowa,



wilgotna i łagodna (od czerwca do listopada); chłodne i suche
(od listopada do lutego), w.

Mieszkańcy - Mali
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Mali. Liczba to:

17,885,245 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Bambara 34,1%, Fulani (Peul)
14,7%, Sarakole 10,8%, Senufo 10,5%, Dogon 8,9%,
Malinke 8,7%, Bobo 2,9%, Songhai 1,6%, Tuareg 0,9%, inny
malijski 6,1%, członek Wspólnoty Gospodarczej Państwa
Afryki Zachodniej 0,3%, pozostałe 0,4% (w latach 2012-13):.
Jakie są języki w kraju Mali? francuski (oficjalny), Bambara
46,3%, Peul / Foulfoulbe 9,4%, Dogon 7,2%, Maraka /
Soninke 6,4%, Malinke 5,6%, Sonrhai / Djerma 5,6% ,
Minianka 4,3%, Tamacheq 3,5%, Senoufo 2,6%, Bobo 2,1%,
nieokreślone 0,7%, pozostałe 6,3%. A religie: muzułmanów
94,8%, chrześcijanin 2,4%, animista 2%, żadne 0,5%,
nieokreślone 0,3% (2009 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie?
15.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 60.3 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Mali? Tutaj: Przeważająca większość
ludności mieszka w południowej połowie kraju, z większą
gęstością wzdłuż granicy z Burkina Faso. Główne obszary
miejskie kraju Mali to: Bamako (kapitał) 2,515 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Mali
Stolica kraju Mali to Bamako i rządowy typ pół-



prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 8
regionów (regionów, liczba pojedyncza - region), 1 dzielnica;
District de Bamako, Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti,
Segou, Sikasso, Tombouctou (Timbuktu); Uwaga: dwa nowe
regiony, Menaka i Taoudenni, zostały rzekomo utworzone na
początku 2016 r., ale nie zostały jeszcze zweryfikowane przez
Amerykańską Radę ds. Nazw Geograficznych. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Mali, ważnymi produktami przemysłowymi są
przetwórstwo żywności; budowa; wydobycie fosforanów i
złota. Ważne produkty rolne to Bawełny, prosa, ryżu,
kukurydzy, warzyw, orzeszków ziemnych; bydło, owce, kozy.
Najważniejsze towary eksportowe to bawełna, złoto, zwierzęta
gospodarskie, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Szwajcaria 30,4%, Indie 12,2%, Ukraina 5,1%, Chiny 5,1%,
Burkina Faso 4,9%, Senegal 4,3%, Francja 4%, RPA 4%
(2016). Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa,
maszyny i sprzęt, materiały budowlane, artykuły spożywcze,
tekstylia, a najważniejsi partnerzy importowi to Senegal 12.2
%, Chiny 12,2%, Francja 10,3%, Benin 8,6%, Wybrzeże
Kości Słoniowej 8,4% (2016). Jak bogaty jest Mali i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $2,200 (2017 oszacowanie). To
jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 36.1% (2005 oszacowanie).

Mapa - Mali
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Malta - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Malta? Zacznijmy od tego:

Wraz z cywilizacją sprzed tysięcy lat Malta może poszczycić się
jednymi z najstarszych stanowisk megalitycznych na świecie.
Położone w centrum Morza Śródziemnego wyspy Malta od
dawna służyły jako strategiczna siła militarna, a wyspy w
różnym czasie znalazły się pod kontrolą Fenicjan,
Kartagińczyków, Greków, Rzymian,

Geografia - Malta

Gdzie na świecie jest Malta?
Lokalizacja tego kraju to Europy Południowej, wysp na Morzu
Śródziemnym, na południe od Morza Śródziemnego. Sycylia
(Włochy). Całkowita powierzchnia kraju Malta wynosi 316
km2, z czego 316 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: większości niskie, skaliste,
płaskie na rozcięte równiny; wiele przybrzeżnych klifów.
Najniższym punktem kraju Malta jest Morze Śródziemne 0 m,
najwyższy punkt Ta'Dmejrek na klifach Dingli 253 m. Klimat
jest Śródziemnomorski; łagodne, deszczowe zimy; gorące,



suche lata, w.

Mieszkańcy - Malta
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Malta. Liczba to: 416,338

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? Maltański (potomkowie starożytnych
Kartagińczyków i Fenicjan z silnymi elementami zasobów
włoskich i innych zasobów Morza Śródziemnego). Jakie są
języki w kraju Malta? Maltański (oficjalny) 90,1%, angielski
(oficjalny) 6%, wielojęzyczny 3%, inny 0,9% (2005 est.). A
religie: Rzymskokatolicki (oficjalny) ponad 90% (2006 est.). Ile
lat mają przeciętni ludzie? 41.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
80.5 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Malta? Tutaj:
większość ludności mieszka na wschodniej połowie Malty,
największej z trzech zamieszkałych wysp. Główne obszary
miejskie kraju Malta to: Valletta (stolica) 197 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Malta
Stolica kraju Malta to Valletta i rządowy typ parlamentarnej

republiki. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 68
miejscowości (Il-lokalita); Attard, Balzan, Birgu, Birkirkara,
Birzebbuga, Bormla, Dingli, Fgura, Floriana, Fontana,
Ghajnsielem, Gharb, Gharghur, Ghasri, Ghaxaq, Gudja, Gzira,
Hamrun, Iklin, Imdina, Imgarr, Imqabba, Imsida, Imtarfa, Isla,
Kalkara, Kercem, Kirkop, Lija, Luqa, Marsa, Marsaskala,
Marsaxlokk, Mellieha, Mosta, Munxar, Nadur, Naxxar, Paola,
Pembroke, Pieta, Qala, Qormi, Qrendi, Rabat, Rabat



(Ghawdex), Safi, San Giljan / Saint Julian, San Gwann / Saint
John, San Lawrenz / Saint Lawrence, Sannat, San Pawl il-
Bahar / Saint Paul's Bay, Santa Lucija / Saint Lucia, Santa
Venera / Saint Venera, Siggiewi, Sliema, Swieqi, Tarxien, Ta
'Xbiex , Valletta, Xaghra, Xewkija, Xghajra, Zabbar, Zebbug,
Zebbug (Ghawdex), Zejtun, Zurrieq. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Malta, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka
jaja , elektronika, budowa i naprawa statków, budownictwo,
żywność i napoje, farmaceutyki, obuwie, odzież, tytoń, usługi
lotnicze, usługi finansowe, usługi informatyczne. Ważne
produkty rolne to Ziemniaków, kalafiorów, winogron, pszenicy,
jęczmienia, pomidorów, owoców cytrusowych, kwiatów
ciętych, zielonej papryki; wieprzowina, mleko, drób,.
Najważniejsze towary eksportowe to maszyny i urządzenia
mechaniczne ; paliwa mineralne, oleje i produkty
ropopochodne; produkty farmaceutyczne; książki i gazety;
samoloty / statki kosmiczne i części; zabawki, gry i sprzęt
sportowy, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA
27,3%, Niemcy 13,9%, Francja 8,3%, Singapur 5,6%, Japonia
5,2%, Hongkong 4,3%, Włochy 4,2% (2016). Najważniejsze
towary importowe to paliwa mineralne, oleje i produkty;
maszyny elektryczne; samoloty / statki kosmiczne i ich części;
maszyny i urządzenia mechaniczne; tworzywa sztuczne i inne
półprodukty; pojazdy i części, a najważniejsi partnerzy
importowi to Włochy 20,9%, Kanada 10,4%, Niemcy 6,3%,
Wielka Brytania 5,9%, Francja 4,4% (2016). Jak bogaty jest
Malta i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $42,500 (2017



oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 16.3% (2015
oszacowanie).

Mapa - Malta
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Wyspy Marshalla - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wyspy Marshalla?

Zacznijmy od tego: Po prawie czterech dekadach
administrowania USA jako najbardziej wysunięta na wschód
część Powierniczego Terytorium ONZ Wysp Pacyfiku, Wyspy
Marshalla uzyskały niepodległość w 1986 r. W ramach
Kompaktowego Wolnego Związku. Roszczenia
odszkodowawcze są kontynuowane w wyniku amerykańskich
testów jądrowych na niektórych z atoli w latach 1947-1962.
Wyspy Marshalla są siedzibą amerykańskiego oddziału
badawczego Kwajalein Atoll Reagan, stanowiącą kluczową
instalację w amerykańskiej sieci obrony przeciwrakietowej. W
Kwajalein znajduje się także jedna z czterech dedykowanych
anten naziemnych (pozostałe to: Wniebowstąpienie (Święta
Helena, Wniebowstąpienie i Tristan da Cunha), Diego Garcia
(Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego) i Cape Canaveral,
Floryda (USA), które pomagają w działanie systemu nawigacji
GPS (Global Positioning System).

Geografia - Wyspy Marshalla

Gdzie na świecie jest Wyspy
Marshalla? Lokalizacja tego kraju to Oceania, dwie
archipelagowe łańcuchy wyspowe z 29 atolami, z których



każda składa się z wielu małych wysepek i pięciu pojedynczych
wysp na północnym Pacyfiku, w połowie drogi między
Hawajami a Australią. Całkowita powierzchnia kraju Wyspy
Marshalla wynosi 181 km2, z czego 181 km2 to ziemia. To jest
mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: niski
koral wapień i piasek wyspy. Najniższym punktem kraju Wyspy
Marshalla jest Ocean Spokojny 0 m, najwyższy punkt East-
central Wyspa Airik, Maloelap Atol 14 m. Klimat jest
tropikalny; ciepło i wilgotno; pora deszczowa od maja do
listopada; wyspy granica tajfun pasek.

Mieszkańcy - Wyspy Marshalla
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wyspy Marshalla. Liczba

to: 74,539 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Marszałek 92,1%, Marszałek
mieszany 5,9%, pozostałe 2% (2006). Jakie są języki w kraju
Wyspy Marshalla? Marshallese (oficjalne) 98,2%, inne języki
1,8% (1999),. A religie: protestancki 54,8%, Zgromadzenie
Boże 25,8%, katolicy 8,4%, Bukot nan Jesus 2,8%, Mormoni
2,1%, inni chrześcijanie 3,6%, inni 1%, brak 1,5% (spis
ludności w 1999 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 22.9 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 73.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Wyspy Marshalla? Tutaj: Większość ludzi mieszka w
klastrach miejskich, które znajdują się na wielu wyspach tego
kraju; więcej niż dwie trzecie ludności żyje na atolach Majuro i
Ebeye. Główne obszary miejskie kraju Wyspy Marshalla to:



Majuro (stolica) 31 000 (2014).
Rząd i gospodarka - Wyspy Marshalla
Stolica kraju Wyspy Marshalla to Majuro; uwaga - stolica

to atol z 64 wysp; budynki rządowe mieszczą się na trzech
połączonych ze sobą wyspach: Djarrit, Uliga i Delap i rządowy
typ republiki prezydenckiej w wolnym związku z USA. Rzućmy
okiem na podziały administracyjne - 24 gminy; Ailinglaplap,
Ailuk, Arno, Aur, Bikini i Kili, Ebon, Enewetak i Ujelang, Jabat,
Jaluit, Kwajalein, Lae, Lib, Likiep, Majuro, Maloelap, Mejit,
Mili, Namdrik, Namu, Rongelap, Ujae, Utrik, Wotho, Wotje.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Wyspy Marshalla, ważnymi
produktami przemysłowymi są kopra, przetwórstwo tuńczyka,
turystyka, wyroby rzemieślnicze (z muszli, drewna i pereł).
Ważne produkty rolne to Kokosów, pomidorów, melonów,
taro, owoców chlebowych, owoców; świnie, kurczęta.
Najważniejsze towary eksportowe to ciasta kopry, olej
kokosowy, wyroby rzemieślnicze,, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary
importowe to produkty rybne , maszyny i urządzenia, paliwa,
napoje, tytoń, a najważniejsi partnerzy importowi to nieznane.
Jak bogaty jest Wyspy Marshalla i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $3,400 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Wyspy Marshalla
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Mauretania - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Mauretania? Zacznijmy od

tego: Niezależny od Francji w 1960 r., Mauretania zaanektował
południową trzecią część dawnej hiszpańskiej Sahary (obecnie
Sahara Zachodnia) w 1976 r., Ale po trzech latach nalotów
zrezygnował z frontu partyzanckiego Polisario, dążąc do
niepodległości tego terytorium. Maaouya Ould Sid Ahmed
TAYA przejął władzę w zamachu stanu w 1984 roku i rządził
Mauretanią ciężką ręką przez ponad dwie dekady. Seria
wyborów prezydenckich, które odbył, była powszechnie
uważana za błędną. Bezlitosny zamach stanu w sierpniu 2005 r.
Zdymisjonował prezydenta TAYA i zapoczątkował radę
wojskową, która nadzorowała przejście do rządów
demokratycznych. Niezależny kandydat Sidi Ould Cheikh
Abdallahi został zainaugurowany w kwietniu 2007 roku jako
pierwszy swobodnie i dość wybrany prezydent Mauretanii.
Jego kadencja zakończyła się przedwcześnie w sierpniu 2008
roku, kiedy junta wojskowa pod dowództwem generała
Mohameda Ould Abdela AZIZ zdetronizowała go i
zainstalowała rząd wojskowy. AZIZ został wybrany na
prezydenta w lipcu 2009 r. I zaprzysiężony w następnym
miesiącu. AZIZ doznał obrażeń w wyniku przypadkowego
ostrzeliwania przez jego własne oddziały w październiku 2012
roku, ale nadal utrzymuje swój autorytet. Został ponownie
wybrany w 2014 r. Na drugą i ostatnią kadencję na stanowisku



prezydenta (zgodnie z obecną konstytucją). Kraj nadal
doświadcza napięć etnicznych między trzema głównymi
grupami: arabskojęzycznymi potomkami niewolników
(Haratines), arabskojęzycznymi "białymi wrzosowiskami"
(Bidhan) i członkami grup etnicznych w Afryce Subsaharyjskiej,
głównie pochodzących z doliny rzeki Senegal (Halpulaar) ,
Soninke i Wolof). Mauretania przeciwstawia się zagrożeniu ze
strony Al-Qa ida w Islamskim Maghrebie, który rozpoczął
udane ataki w latach 2005-2011. Działalność Al-Kaidy w
Islamskim Maghrebie (AQIM) i podobnych grupach stwarza
poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla Mauritańczyków i
zagranicznych gości. AQIM rozpoczęło serię ataków w
Mauretanii w latach 2005-2011, mordując amerykańskich i
zagranicznych turystów i pomagających robotnikom, atakując
placówki dyplomatyczne i rządowe, i atakując mauretańskich
żołnierzy i żandarmów. Skuteczna strategia walki z
terroryzmem, która łączy dialog z terrorystami i działaniami
wojskowymi, uniemożliwiła krajowi dalsze ataki terrorystyczne
od 2011 roku. AQIM rozpoczęło serię ataków w Mauretanii w
latach 2005-2011, mordując amerykańskich i zagranicznych
turystów i pomagających robotnikom, atakując placówki
dyplomatyczne i rządowe oraz atakując mauretańskich żołnierzy
i żandarmów. Skuteczna strategia walki z terroryzmem, która
łączy dialog z terrorystami i działaniami wojskowymi,
uniemożliwiła krajowi dalsze ataki terrorystyczne od 2011 roku.
AQIM rozpoczęło serię ataków w Mauretanii w latach 2005-
2011, mordując amerykańskich i zagranicznych turystów i
pomagających robotnikom, atakując placówki dyplomatyczne i



rządowe, i atakując mauretańskich żołnierzy i żandarmów.
Skuteczna strategia walki z terroryzmem, która łączy dialog z
terrorystami i działaniami wojskowymi, uniemożliwiła krajowi
dalsze ataki terrorystyczne od 2011 roku.

Geografia - Mauretania

Gdzie na świecie jest Mauretania?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, granicząca z
Północnym Atlantykiem, między Senegalem i Saharą
Zachodnią. Całkowita powierzchnia kraju Mauretania wynosi
1,030,700 km2, z czego 1,030,700 km2 to ziemia. To bardzo
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
większości jałowe, płaskie równiny Sahary; niektóre wzgórza
środkowe. Najniższym punktem kraju Mauretania jest Sebkhet
Te-n-Dghamcha -5 m, najwyższy punkt Kediet Ijill 915 m.
Klimat jest pustyni; stale gorące, suche, zakurzone, w.

Mieszkańcy - Mauretania
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Mauretania. Liczba to:

3,758,571 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? czarni Maurowie (haratines -
arabskojęzyczni niewolnicy, byli niewolnicy i ich potomkowie
pochodzenia afrykańskiego, zniewoleni przez białych Maurów)



40%, biały Maurowie (pochodzenia arabsko-berberskiego,
znanego jako Bidhan) 30%, sub-saharyjscy Mauritanie ( -
Arabskie, grupy etniczne Halpulaar, Soninke, Wolof i Bamara)
30%. Jakie są języki w kraju Mauretania? arabski (oficjalny i
narodowy), Pular, Soninke, Wolof (wszystkie języki
narodowe), francuski. A religie: muzułmanin (oficjalny) 100%.
Ile lat mają przeciętni ludzie? 20.5 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
63.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Mauretania? Tutaj: z
większością kraju będącego pustynią, rozległe obszary kraju,
szczególnie na obszarach centralnych, północnych i
wschodnich, są bez znacznych skupisk ludności; połowa
populacji mieszka w nadmorskiej stolicy Nouakchott; mniejsze
skupiska znajdują się w pobliżu południowej granicy z Mali i
Senegalem. Główne obszary miejskie kraju Mauretania to:
Nawakszut (stolica) 968,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Mauretania
Stolica kraju Mauretania to Nawakszut i rządowy typ

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 15 regionów (wilayas, liczba pojedyncza -
wilaya); Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol,
Guidimaka, Hodh ech Chargui, Hodh El Gharbi, Inchiri,
Nouakchott Nord, Nouakchott Ouest, Nouakchott Sud,
Tagant, Tiris Zemmour, Trarza. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Mauretania, ważnymi produktami przemysłowymi są
przetwórstwo bydła, wielbłądów i owiec , produkcja oliwy,
wydobycie (rudy żelaza, złoto, miedź). Ważne produkty rolne to



Dat, prosa, sorgo, ryżu, kukurydzy;. Najważniejsze towary
eksportowe to rudy żelaza, ryby i produkty rybne, zwierzęta
gospodarskie, złoto, miedź, ropa naftowa, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Chiny 36,9%, Szwajcaria 13,5%,
Hiszpania 8,9%, Japonia 7,5%, Rosja 4,8%, Nigeria 4,1%,
Włochy 4,1% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny i sprzęt, produkty ropopochodne, dobra inwestycyjne,
artykuły spożywcze, towary konsumpcyjne, a najważniejsi
partnerzy importowi to USA 13,4%, Zjednoczone Emiraty
Arabskie 11,9%, Belgia 9,2%, Chiny 8,9%, Holandia 7,1%,
Francja 6,6%, Maroko 6,3%, Vanuatu 5% (2016). Jak bogaty
jest Mauretania i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$4,500 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 31% (2014
oszacowanie).

Mapa - Mauretania
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Mauritius

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Mauritius.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Mauritius. Zacznijmy od flagi kraju
Mauritius tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Mauritius - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Mauritius? Zacznijmy od

tego: Chociaż Mauritius znany jest żeglarzom arabskim i
malajskim już w X wieku, został po raz pierwszy zbadany przez
Portugalczyków w XVI wieku, a następnie osiedlili go
Holendrzy - którzy nazwali go na cześć księcia Mauritsa van
Nassau - w XVII wieku. Francuzi przejęli kontrolę w 1715 r.,
Rozwijając wyspę w ważną bazę morską nadzorującą handel
Oceanem Indyjskim i ustanawiając gospodarkę plantacyjną
trzciny cukrowej. Brytyjczycy zdobyli wyspę w 1810 roku
podczas wojen napoleońskich. Mauritius pozostał strategicznie
ważną brytyjską bazą morską, a później stacją lotniczą,
odgrywającą ważną rolę podczas II Wojny Światowej w
operacjach przeciw okrętów podwodnych i konwojowych, a
także w gromadzeniu informacji wywiadowczych.
Niepodległość Wielkiej Brytanii została osiągnięta w 1968 r.
Stabilna demokracja z regularnymi wolnymi wyborami i
pozytywnym świadectwem praw człowieka,

Geografia - Mauritius



Gdzie na świecie jest Mauritius?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, wyspa na
Oceanie Indyjskim, około 800 km (500 mil) na wschód od
Madagaskaru. Całkowita powierzchnia kraju Mauritius wynosi
2,040 km2, z czego 2,030 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: mała równina
przybrzeżna wznosząca się do nieciągłych gór otaczających
płaskowyż centralny. Najniższym punktem kraju Mauritius jest
Ocean Indyjski 0 m, najwyższy punkt Mont Piton 828 m.
Klimat jest tropikalne, zmodyfikowane przez południowo-
wschodnie wiatry; ciepła, sucha zima (od maja do listopada);
gorące, mokre, wilgotne lato (od listopada do maja).

Mieszkańcy - Mauritius
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Mauritius. Liczba to:

1,356,388 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Indo-maurytyjski (stanowią około
dwie trzecie całkowitej populacji), kreolski, chińsko-
maurytyjski,. Jakie są języki w kraju Mauritius? kreolski
franco-maurytyjski 86,5%, bhijpuri 5,3%, francuski 4,1%, dwa
języki 1,4%, inne 2,6% (w tym język angielski, język urzędowy
Zgromadzenia Narodowego, którym posługuje się mniej niż 1%



populacji), nieokreślone 0,1% (2011 est.). A religie: Hinduskie
48,5%, rzymsko-katolickie 26,3%, muzułmańskie 17,3%, inne
chrześcijańskie 6,4%, inne 0,6%, żadne 0,7 %, nieokreślony
0,1% (2011 est.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 35.3 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 75.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Mauritius? Tutaj: gęstość zaludnienia jest jedną z
najwyższych na świecie; klastry miejskie znajdują się na
głównej wyspie, z większą gęstością w okolicach Port Luis;
populacja na Rodrigues Island jest rozproszona po wyspie z
nieco gęstszym skupiskiem na północnym wybrzeżu. Główne
obszary miejskie kraju Mauritius to: PORT Louis (stolica) 135
000 (2014).

Rząd i gospodarka - Mauritius
Stolica kraju Mauritius to Port Louis i rządowy typ

parlamentarnej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 9 dzielnic i 3 zależności; Wyspy Agalega,
Black River, Cargados Carajos Shoals, Flacq, Grand Port,
Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis, Riviere
du Rempart, Rodrigues, Savanne. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Mauritius, ważnymi produktami przemysłowymi są
przetwórstwo rybne (głównie mielenie cukru), tekstylia, odzież,
wydobycie, chemikalia, wyroby metalowe, sprzęt transportowy,
maszyny nieelektryczne, turystyka. Ważne produkty rolne to
Trzcina cukrowa, herbata, kukurydza, ziemniaki, banany, rośliny
strączkowe; bydło, kozy;. Najważniejsze towary eksportowe
to odzież i tekstylia, cukier, kwiaty cięte, melasy, ryby, naczelne



(do badań), a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Francja 14,8%, Zjednoczone Królestwo 12%, USA 11,4%,
Republika Południowej Afryki 8,2%, Madagaskar 7,3%,
Włochy 6,8%, Hiszpania 4,5% (2016). Najważniejsze towary
importowe to wyprodukowane towary, wyposażenie
kapitałowe, artykuły spożywcze, produkty ropopochodne,
chemikalia, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 17,7%,
Indie 16,5%, Francja 7,8%, Republika Południowej Afryki
7,5% (2016). Jak bogaty jest Mauritius i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $21,600 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy
życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 8%
(2006 oszacowanie).

Mapa - Mauritius
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Meksyk

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Meksyk.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Meksyk. Zacznijmy od flagi kraju Meksyk
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Meksyk - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Meksyk? Zacznijmy od

tego: Witryna kilku zaawansowanych indiańskich cywilizacji - w
tym Olmeków, Tolteków, Teotihuacan, Zapoteków, Majów i
Azteków - Meksyk została podbita i skolonizowana przez
Hiszpanię na początku XVI wieku. Podawana jako
Wicekrólestwo Nowej Hiszpanii przez trzy stulecia, uzyskała
niepodległość na początku XIX wieku. Wybory
przeprowadzone w 2000 r. Po raz pierwszy od czasu rewolucji
meksykańskiej w 1910 r., Że kandydat opozycji - Vicente
FOX z National Action Party (PAN) - pokonał partię w rządzie
- Partię Rewolucji Instytucjonalnej (PRI). Jego następcą został
w 2006 r. Inny kandydat PAN Felipe Calderon, ale Enrique
PENA Nieto odzyskał prezydencję w PRI w 2012 r. Globalny
kryzys finansowy pod koniec 2008 r. Spowodował masowe
spowolnienie gospodarcze w Meksyku w następnym roku,
chociaż wzrost szybko powrócił w 2010 r. Trwające problemy
gospodarcze i społeczne obejmują niskie płace realne, wysokie
niepełne zatrudnienie, niesprawiedliwy podział dochodów i
niewiele możliwości awansu dla w dużej mierze ludności
tubylczej w zubożałych państwach południowych. Od 2007 r.
Potężne meksykańskie organizacje handlujące narkotykami
prowadzą krwawe konflikty, co skutkuje dziesiątkami tysięcy
zabójstw związanych z narkotykami.

Geografia - Meksyk



Gdzie na świecie jest Meksyk?
Lokalizacja tego kraju to Ameryka Północna, granicząca z
Morzem Karaibskim i Zatoką Meksykańską, pomiędzy Belize
a Stanami Zjednoczonymi i granicząca z Północnym Pacyfikiem,
pomiędzy Gwatemalą i Stanami Zjednoczonymi. Całkowita
powierzchnia kraju Meksyk wynosi 1,964,375 km2, z czego
1,943,945 km2 to ziemia. To bardzo duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: wysokie, chropowate góry;
niskie równiny przybrzeżne; wysokie płaskowyże; pustynia.
Najniższym punktem kraju Meksyk jest Laguna Salada -10 m,
najwyższy punkt Wulkan Pico de Orizaba 5,636 m. Klimat jest
Zmienia się z tropikalnego na pustynie.

Mieszkańcy - Meksyk
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Meksyk. Liczba to:

124,574,795 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? mestizo
(indiańsko-hiszpański) 62%, głównie indiańskie 21%, indiańskie
7%, inne 10% (głównie europejskie). Jakie są języki w kraju
Meksyk? hiszpański tylko 92,7%, hiszpański i języki tubylcze
5,7%, rdzenne tylko 0,8%, nieokreślone 0,8%. A religie:



rzymskokatolickie 82,7%, Zielonoświątkowy 1,6%, Świadek
Jehowy 1,4%, inne kościoły ewangelickie 5%, inne 1,9%, brak
4,7%, nieokreślone 2,7% (2010 rok). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 28.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76.1 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Meksyk? Tutaj: Większość ludności
znajduje się w środku kraj między stanami Jalisco i Veracruz;
około jedna czwarta ludności mieszka w Meksyku i okolicach.
Główne obszary miejskie kraju Meksyk to: Meksyk CITY
(stolica) 20 9999 milionów; Guadalajara 4,843 miliona;
Monterrey 4,513 miliona; Puebla 2,984 miliona; Toluca de
Lerdo 2,164 miliona; Tijuana 1,987 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Meksyk
Stolica kraju Meksyk to Meksyk (Ciudad de Mexico) i

rządowy typ federalnej prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - 31 stanów (estados, singular -
estado) i 1 miasto (ciudad); Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Cuidad de Mexico, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Meksyk, Michoacan, Morelos, Nayarit,
Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San
Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Jukatan, Zacatecas. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Meksyk, ważnymi produktami przemysłowymi są żywność i
napoje, tytoń, chemikalia, żelazo i stal, ropa naftowa,
górnictwo, tekstylia, odzież, pojazdy mechaniczne, dobra
konsumpcyjne trwałego użytku, turystyka. Ważne produkty



rolne to kukurydza, pszenica, soja, ryż, fasola, bawełna, kawa,
owoce, pomidory; wołowina, drób, produkty mleczne;
produkty drzewne. Najważniejsze towary eksportowe to
wyprodukowane towary, produkty naftowe i olejowe, srebro,
owoce, warzywa, kawa, bawełna, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są US 81 % (2016). Najważniejsze
towary importowe to maszyny do obróbki metalu, wyroby
hutnicze, maszyny rolnicze, urządzenia elektryczne, części
samochodowe do montażu i naprawy, samoloty, części
samolotów, a najważniejsi partnerzy importowi to USA 46,6%,
Chiny 18%, Japonia 4,6% (2016). Jak bogaty jest Meksyk i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $19,500 (2017 oszacowanie).
To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
46.2%.

Mapa - Meksyk
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Mikronezja

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Mikronezja.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Mikronezja. Zacznijmy od flagi kraju
Mikronezja tutaj:
 

Mikronezja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Mikronezja? Zacznijmy od

tego: Wyspy Caroline są szeroko rozproszonym archipelagiem
na zachodnim Pacyfiku; stali się częścią Powszechnego
Terytorium ONZ pod administracją USA po II wojnie
światowej. Wschodnie cztery wyspy wysp przyjęły konstytucję
w 1979 roku i wybrały Sfederowane Stany Mikronezji.

http://mapsguides.com/


(Najdalej wysunięta na zachód grupa wysp stała się Palau.)
Niepodległość przyszła w 1986 r. W ramach Paktu Wolnego
Stowarzyszenia z USA, który został zmieniony i odnowiony w
2004 roku. Obecne problemy obejmują bezrobocie na dużą
skalę, przełowienie, nadmierną zależność od amerykańskiej
pomocy zagranicznej i postrzeganie przez państwo
niesprawiedliwego przydziału pomocy USA.

Geografia - Mikronezja

Gdzie na świecie jest Mikronezja?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp na północnym
Pacyfiku, około trzech czwartych drogi z Hawajów do
Indonezji. Całkowita powierzchnia kraju Mikronezja wynosi
702 km2, z czego 702 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: wyspy o
poważnych uszkodzeniach różnią się geologicznie od wysokich
górskich wysp do niskich, koralowych atoli; wyloty
wulkaniczne na Pohnpei, Kosrae i Chuuk. Najniższym punktem
kraju Mikronezja jest Pacific Ocean 0 m, najwyższy punkt
Nanlaud na Pohnpei 782 m. Klimat jest tropikalny; ciężkie
opady przez cały rok, zwłaszcza na wschodnich wyspach;
znajduje się na południowym krańcu pasa tajfunu, gdzie
czasami.

Mieszkańcy - Mikronezja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Mikronezja. Liczba to:



104,196 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Chuukese / Mortlockese 49,3%,
Pohnpeian 29,8%, Kosraean 6,3%, Yapese 5,7%, Yap
zewnętrzni wyspiarze 5,1%, Polinezyjczycy 1,6%, Azjaci 1,4%,
inni 0,8% (2010 est.). Jakie są języki w kraju Mikronezja?
Angielski (język urzędowy i pospolity), Chuukese, Kosrean,
Pohnpeian, Yapese, Ulithian, Woleaian, Nukuoro,
Kapingamarangi. A religie: Rzymskokatolicki 54,7%,
protestancki 41,1% (w tym Congregational 38,5%, Baptist
1.1%, Adventist siódmego dnia 0,8%, Assembly of God
0,7%), Mormon 1,5%, inne 1,9%, brak 0,7%, nieokreślone
0,1% (w 2010 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 25.1 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 73.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Mikronezja? Tutaj: Większość populacji mieszka w
obszarach przybrzeżnych wysp wysokich; górzyste wnętrze jest
w dużej mierze niezamieszkałe; mniej niż połowa ludności
mieszka w miastach. Główne obszary miejskie kraju
Mikronezja to: Palikir (stolica) 7 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Mikronezja
Stolica kraju Mikronezja to Paliki i rządowy typ Federalna

republika w wolnym stowarzyszeniu z USA. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 4 stany; Chuuk (Truk), Kosrae
(Kosaie), Pohnpei (Ponape), Yap. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Mikronezja, ważnymi produktami przemysłowymi są
turystyka; specjalistyczna akwakultura, artykuły rzemieślnicze
(skorupa i drewno). Ważne produkty rolne to Taro, ignamy,



orzechy kokosowe, banany, maniok (tapioka), sakau (kava),
owoce cytrusowe Kosy, orzechy betelu, pieprz czarny, ryby,
świnie, kurki,. Najważniejsze towary eksportowe to ryb, sakau
(kava), orzechy betelu, czarne peppe, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary
importowe to , napoje, odzież, komputery, elektronika
domowa, sprzęt AGD, wyroby przemysłowe, samochody,
maszyny i sprzęt , meble, narzędzia, a najważniejsi partnerzy
importowi to nieznane. Jak bogaty jest Mikronezja i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $3,400 (2017 oszacowanie). To jest bardzo
niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 26.7%
(2000 oszacowanie).

Mapa - Mikronezja
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Mołdawia tutaj:
 

Mołdawia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Mołdawia? Zacznijmy od

tego: Duża część dzisiejszego terytorium mołdawskiego stała się
prowincją Imperium Rosyjskiego w 1812 r., A następnie
zunifikowana z Rumunią w 1918 r. W następstwie pierwszej
wojny światowej. Teren ten został następnie włączony do
ZSRR pod koniec II wojny światowej. Mimo że Mołdawia jest
niezależna od Związku Radzieckiego od 1991 roku, siły
rosyjskie pozostały na mołdawskim terytorium na wschód od
rzeki Nistru, wspierając oderwany region Naddniestrza,
którego ludność jest w przybliżeniu jednakowo złożona z
etnicznych Ukraińców, Rosjan i Mołdawian. Lata rządów partii
komunistycznej w Mołdawii po zakończeniu niepodległości
zakończyły się ostatecznie ostrymi protestami związanymi z
wyborami oraz powtórnym wyborami parlamentarnymi w 2009
r. Od tego czasu serię proeuropejskich koalicji rządzących
sprawują Mołdawia. W wyniku tego kraju " W ostatnich
wyborach parlamentarnych w listopadzie 2014 r. trzy partie
proeuropejskie, które weszły do Parlamentu, zdobyły łącznie
55 ze 101 mandatów. Kontrowersje między członkami koalicji
doprowadziły do przedłużającego się impasu legislacyjnego i
niestabilności politycznej, a także upadku dwóch rządów,
rządzonych proeuropejskimi koalicjami skupionymi wokół Partii
Liberalno-Demokratycznej (PLDM) i Partii Demokratycznej



(PDM). Polityczny impas zakończył się w styczniu 2016 r.,
Kiedy nowa większość parlamentarna prowadzona przez
PDM, do której dołączyli uciekinierzy z komunistów i PLDM,
poparła członka PDM Pavela Filipa na stanowisku premiera.
Mołdawia pozostaje najbiedniejszą gospodarką Europy, ale
podjęła kroki w kierunku rozszerzenia dostępu do rynku,
podpisując i ratyfikując umowę stowarzyszeniową z UE w
2014 r., która w pełni weszła w życie w lipcu 2016 r. po
ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE. Igor
Dodon wygrał pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w
Mołdowie od ponad 20 lat w listopadzie 2016 roku.

Geografia - Mołdawia

Gdzie na świecie jest Mołdawia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Wschodnia, północny wschód
od Rumunii. Całkowita powierzchnia kraju Mołdawia wynosi
33,851 km2, z czego 32,891 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: staczające
się na stepie, stopniowe nachylenie na południe do Morza
Czarnego. Najniższym punktem kraju Mołdawia jest Dniester
(Nistru) 2 m, najwyższy punkt Dealul Balanesti 430 m. Klimat
jest umiarkowane zimy, ciepłe lato.



Mieszkańcy - Mołdawia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Mołdawia. Liczba to:

3,474,121 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Mołdawian 75,1%, Rumuński 7%,
ukraiński 6.6 %, Gagauz 4,6%, rosyjski 4,1%, bułgarski 1,9%,
pozostałe 0,8% (2014 est.). Jakie są języki w kraju Mołdawia?
Mołdawska / Rumuńska 80,2% (oficjalna) (56,7% identyfikuje
swój język ojczysty jako mołdawski, który jest praktycznie taki
sam jak rumuński, 23,5% określa język rumuński jako język
ojczysty), rosyjski 9,7%, gagaus 4,2% (język turecki),
ukraiński 3,9%, bułgarski 1,5%, romski 0,3%, pozostałe 0,2%
(2014 r.). A religie: Prawosławni 90,1%, inni chrześcijańscy
2,6%, inni 0,1%, agnostyczni. Ile lat mają przeciętni ludzie?
36.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 71 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Mołdawia? Tutaj: całej aglomeracji na
terenie całego kraju , największy w centrum kraju wokół stolicy
Kiszyniowa, a następnie Tyraspol i Balti. Główne obszary
miejskie kraju Mołdawia to: Kiszyniów (stolica) 725 000
(2015).

Rząd i gospodarka - Mołdawia
Stolica kraju Mołdawia to Kiszyniów w języku rumuńskim

(Kiszyniów) w języku rosyjskim) i rządowy typ parlamentarnej
republiki. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 32
rejony (raioane, singular - raion), 3 gminy (municipii, singular -
municipiul), 1 autonomiczna jednostka terytorialna (unitatea



teritoriala autonoma) i 1 jednostka terytorialna (unitatea
teritoriala). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Mołdawia, ważnymi
produktami przemysłowymi są przetwarzanie cukru z wina , olej
roślinny, przetwórstwo spożywcze, maszyny rolnicze; sprzęt
odlewniczy, lodówki i zamrażarki, pralki; wyroby
pończosznicze, obuwie, tekstylia. Ważne produkty rolne to
Warzyw, owoców, winogron, ziarna, buraków cukrowych,
nasion słonecznika, tytoniu; wołowina, mleko;. Najważniejsze
towary eksportowe to artykuły spożywcze, tekstylia, maszyny,
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Rumunia
25,5%, Rosja 11,6%, Włochy 9,9%, Niemcy 6,3%, Wielka
Brytania 5,7%, Białoruś 5,2% (2016). Najważniejsze towary
importowe to produkty mineralne i paliwa, maszyny i sprzęt,
chemikalia, tekstylia, a najważniejsi partnerzy importowi to
Rumunia 13,7%, Rosja 13,3%, Chiny 9,8%, Ukraina 9,5%,
Niemcy 7,9%, Włochy 7%, Turcja 6,8% (2016). Jak bogaty
jest Mołdawia i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$5,700 (2017 oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy,
że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 20.8% (2013
oszacowanie).

Mapa - Mołdawia
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szczegółowa mapa Mongolia. Zacznijmy od flagi kraju
Mongolia tutaj:
 

Mongolia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Mongolia? Zacznijmy od

tego: Mongołowie zdobyli sławę w XIII wieku, kiedy pod
wodzą Chinggisa Khaana przez podbój założyli ogromne
imperium euroazjatyckie. Po jego śmierci imperium zostało
podzielone na kilka potężnych państw mongolskich, ale te
rozpadły się w XIV wieku. Mongołowie ostatecznie wycofali
się do swoich pierwotnych stepowych ojczyzn, a pod koniec
XVII wieku znaleźli się pod chińskimi rządami. Mongolia
ogłosiła niepodległość od Manchego kierowanego przez
cesarstwo Qing w 1911 r. I osiągnęła ograniczoną autonomię
do 1919 r., Kiedy ponownie znalazła się pod kontrolą Chin.
Rewolucja mongolska w 1921 r. Zakończyła chińską
dominację, a komunistyczny reżim, Mongolska Republika
Ludowa, przejął władzę w 1924 r. Współczesny kraj mongolski
stanowi jednak tylko część historycznej ojczyzny Mongołów;
dziś więcej etnicznych Mongołów żyje w Autonomicznym
Regionie Mongolii Wewnętrznej w społeczeństwie s Republika
Chińska niż w Mongolii. Od czasu pokojowej demokratycznej
rewolucji w 1990 r., Była komunistyczna mongolska Partia
Rewolucyjna (MPRP), która przyjęła nazwę Mongolska Partia
Ludowa (MPP) w 2010 r., Walczyła o władzę polityczną z
Partią Demokratyczną (DP) i kilkoma innymi mniejszymi partie,



w tym nowa partia utworzona przez byłego prezydenta
Enkhbayara, która zmyliła sobie nazwę MPRP. W ostatnich
wyborach parlamentarnych w czerwcu 2016 r. Mongołowie
przekazali MPP przytłaczającą kontrolę nad parlamentem, w
dużej mierze wypierając DP, który nadzorował gwałtowny
spadek gospodarki Mongolii podczas kontroli Parlamentu w
poprzednich latach. Mongołowie wybrali na prezydenta członka
DP, Khaltmaa Battulga, w 2017 r. pokojowa demokratyczna
rewolucja w 1990 r., była komunistyczna Mongolska Ludowa
Partia Rewolucyjna (MPRP), która przyjęła nazwę Mongolska
Partia Ludowa (MPP) w 2010 r., walczyła o władzę polityczną
z Partią Demokratyczną (DP) i kilkoma innymi mniejszymi
partiami, w tym nowa partia utworzona przez byłego
prezydenta Enkhbayara, która mylnie przyjęła dla siebie nazwę
MPRP. W ostatnich wyborach parlamentarnych w czerwcu
2016 r. Mongołowie przekazali MPP przytłaczającą kontrolę
nad parlamentem, w dużej mierze wypierając DP, który
nadzorował gwałtowny spadek gospodarki Mongolii podczas
kontroli Parlamentu w poprzednich latach. Mongołowie wybrali
na prezydenta członka DP, Khaltmaa Battulga, w 2017 r.
pokojowa demokratyczna rewolucja w 1990 r., była
komunistyczna Mongolska Ludowa Partia Rewolucyjna
(MPRP), która przyjęła nazwę Mongolska Partia Ludowa
(MPP) w 2010 r., walczyła o władzę polityczną z Partią
Demokratyczną (DP) i kilkoma innymi mniejszymi partiami, w
tym nowa partia utworzona przez byłego prezydenta
Enkhbayara, która mylnie przyjęła dla siebie nazwę MPRP. W
ostatnich wyborach parlamentarnych w czerwcu 2016 r.



Mongołowie przekazali MPP przytłaczającą kontrolę nad
parlamentem, w dużej mierze wypierając DP, który nadzorował
gwałtowny spadek gospodarki Mongolii podczas kontroli
Parlamentu w poprzednich latach. Mongołowie wybrali na
prezydenta członka DP, Khaltmaa Battulga, w 2017 r. s Partia
Rewolucyjna (MPRP) - która przyjęła nazwę Mongolska Partia
Ludowa (MPP) w 2010 r. - walczyła o władzę polityczną z
Partią Demokratyczną (DP) i kilkoma innymi mniejszymi
partiami, w tym nową partią utworzoną przez byłego
prezydenta Enkhbayara, która mylnie przyjęła nazwę MPRP. W
ostatnich wyborach parlamentarnych w czerwcu 2016 r.
Mongołowie przekazali MPP przytłaczającą kontrolę nad
parlamentem, w dużej mierze wypierając DP, który nadzorował
gwałtowny spadek gospodarki Mongolii podczas kontroli
Parlamentu w poprzednich latach. Mongołowie wybrali na
prezydenta członka DP, Khaltmaa Battulga, w 2017 r. s Partia
Rewolucyjna (MPRP) - która przyjęła nazwę Mongolska Partia
Ludowa (MPP) w 2010 r. - walczyła o władzę polityczną z
Partią Demokratyczną (DP) i kilkoma innymi mniejszymi
partiami, w tym nową partią utworzoną przez byłego
prezydenta Enkhbayara, która mylnie przyjęła nazwę MPRP. W
ostatnich wyborach parlamentarnych w czerwcu 2016 r.
Mongołowie przekazali MPP przytłaczającą kontrolę nad
parlamentem, w dużej mierze wypierając DP, który nadzorował
gwałtowny spadek gospodarki Mongolii podczas kontroli
Parlamentu w poprzednich latach. Mongołowie wybrali na
prezydenta członka DP, Khaltmaa Battulga, w 2017 r. co
myląco przyjęło nazwę MPRP. W ostatnich wyborach



parlamentarnych w czerwcu 2016 r. Mongołowie przekazali
MPP przytłaczającą kontrolę nad parlamentem, w dużej mierze
wypierając DP, który nadzorował gwałtowny spadek
gospodarki Mongolii podczas kontroli Parlamentu w
poprzednich latach. Mongołowie wybrali na prezydenta członka
DP, Khaltmaa Battulga, w 2017 r. co myląco przyjęło nazwę
MPRP. W ostatnich wyborach parlamentarnych w czerwcu
2016 r. Mongołowie przekazali MPP przytłaczającą kontrolę
nad parlamentem, w dużej mierze wypierając DP, który
nadzorował gwałtowny spadek gospodarki Mongolii podczas
kontroli Parlamentu w poprzednich latach. Mongołowie wybrali
na prezydenta członka DP, Khaltmaa Battulga, w 2017 r.

Geografia - Mongolia

Gdzie na świecie jest Mongolia?
Lokalizacja tego kraju to Północna Azja, między Chinami a
Rosją. Całkowita powierzchnia kraju Mongolia wynosi
1,564,116 km2, z czego 1,553,556 km2 to ziemia. To bardzo
duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
rozległe półwyspy i pustynne równiny, trawiasty step, góry na
zachodzie i południowym zachodzie; Pustynia Gobi w
południowo-środkowym rejonie. Najniższym punktem kraju
Mongolia jest Hoh Nuur 560 m, najwyższy punkt Nayramadlin
Orgil (Khuiten Peak) 4 374 m. Klimat jest pustynia;



kontynentalne (duże dzienne i sezonowe zakresy temperatur).

Mieszkańcy - Mongolia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Mongolia. Liczba to:

3,068,243. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu mieszka?
Khalkh 81,9%, Kazak 3,8%, Dorvod 2,7%, Bayad 2,1%,
Buriacji-Bryganty 1,7%, Zakhchin 1,2%, Dariganga 1%,
Uriankhai 1%, inne 4,6% (2010 rok.). Jakie są języki w kraju
Mongolia? Mongolski 90% (oficjalny) (Khalkha dominuje
dialekt), turecki, rosyjski (1999). A religie: buddyjski 53%,
muzułmanin 3%, szamanista 2,9%, chrześcijanin 2,2%, inny
0,4%, żaden 38,6% (2010 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie?
28.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 69.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Mongolia? Tutaj: słabo rozproszone
ludności w całym kraju; stolica Ułan Bator i północne miasto
Darhan popierają największą gęstość zaludnienia. Główne
obszary miejskie kraju Mongolia to: Ułan Bator (stolica) 1,377
miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Mongolia
Stolica kraju Mongolia to Ułanbaata i rządowy typ pół-

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 21 prowincji (aymguud, singular - aymag) i 1
gmina (pojedyncza - gorąca); Arhangay, Bayanhongor, Bayan-
Olgiy, Bulgan, Darhan-Uul, Dornod, Dornogovi, Dundgovi,
Dzavhan (Zavkhan), Govi-Altay, Govisumber, Hentiy, Hovd,
Hovsgol, Omnogovi, Orhon, Ovorhangay, Selenge, Suhbaatar,



Tov, Ulaanbaatar , Uvs. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Mongolia, ważnymi produktami przemysłowymi są budowlane i
materiały budowlane; wydobycie (węgiel, miedź, molibden,
fluoryt, cyna, wolfram, złoto); olej; jedzenie i napoje;
przetwarzanie produktów zwierzęcych, kaszmiru i produkcji
włókien naturalnych. Ważne produkty rolne to Pszenica,
jęczmień, warzywa, rośliny paszowe; owce, kozy, bydło,
wielbłądy, konie. Najważniejsze towary eksportowe to Miedzi,
odzieży, zwierząt gospodarskich, produktów zwierzęcych,
kaszmiru, wełny, skór, fluorytu, innych metali kolorowych,
węgla, ropy naftowej, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Chiny 84,1%, brytyjskie 6,8% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyn i urządzeń, paliwa,
samochodów, produkty spożywcze, przemysłowe towary
konsumpcyjne, chemikalia, materiały budowlane, papierosy i
tytoń, urządzenia, mydło i detergenty, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 33,2%, Rosja 25,6%, Korea Południowa
8,6%, Japonia 7% (2016). Jak bogaty jest Mongolia i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $12,600 (2017 oszacowanie). To
całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 21.6%
(2014 oszacowanie).

Mapa - Mongolia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Montserrat (wyspa)

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Montserrat (wyspa).
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Montserrat (wyspa). Zacznijmy od flagi
kraju Montserrat (wyspa) tutaj:
 

Montserrat (wyspa) - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Montserrat (wyspa)?

Zacznijmy od tego: Kolonizatorzy angielscy i irlandzcy z St.
Kitts po raz pierwszy osiedlili się w Montserrat w 1632 roku;
pierwsi afrykańscy niewolnicy przybyli trzy dekady później.
Brytyjczycy i Francuzi walczyli o posiadanie wyspy przez
większą część XVIII wieku, ale ostatecznie potwierdzono ją
jako posiadłość brytyjską w 1783 roku. Gospodarka plantacją

http://mapsguides.com/


cukru na wyspie została przekształcona w małe gospodarstwa
rolne w połowie XIX wieku. Znaczna część tej wyspy została
zdewastowana, a dwie trzecie ludności uciekło za granicę z
powodu erupcji wulkanu Soufriere Hills, który rozpoczął się 18
lipca 1995 roku. Montserrat przetrwał aktywność wulkaniczną,
ponieważ ostatnia erupcja miała miejsce w lipcu 2003 roku.

Geografia - Montserrat (wyspa)

Gdzie na świecie jest Montserrat
(wyspa)? Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa na Morzu
Karaibskim, na południowy wschód od Portoryko. Całkowita
powierzchnia kraju Montserrat (wyspa) wynosi 102 km2, z
czego 102 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: wulkaniczna wyspa, w większości
górzysta, z małym przybrzeżnym, nizinnym. Najniższym
punktem kraju Montserrat (wyspa) jest Morzem Karaibskim 0
m, najwyższy punkt Wysokość pre-erupcji wulkanu Soufriere
Hills wynosiła 915 m; obecna kopuła lawy podlega okresowym
nagromadzeniom i zawaleniu; szacowana wysokość kopuły
wynosiła 1050 mw 2015 r.. Klimat jest tropikalny; niewielka
dzienna lub sezonowa zmienność temperatury.

Mieszkańcy - Montserrat (wyspa)
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Montserrat (wyspa).

Liczba to: 5,292. Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu



mieszka? afrykańskich / czarnych 88,4%, mieszanych 3,7%,
hiszpańskich / hiszpańskich 3%, kaukaskich / białych 2,7% ,
East Indian / Indian 1,5%, inne 0,7% (2011 est.). Jakie są
języki w kraju Montserrat (wyspa)? Angielski. A religie:
Protestancki 67,1% (w tym anglikański 21,8%, metodystyczny
17%, zielonoświątkowy 14,1%, adwentysta dnia siódmego
10,5%, Kościół Boży 3,7%), katolicki 11,6%, rastafariański
1,4%, inny 6,5%, brak 2,6%, nieokreślony 10,8 % (2001 est.).
Ile lat mają przeciętni ludzie? 33.2 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
74.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Montserrat (wyspa)?
Tutaj: Tylko północna połowa wyspy jest zaludniona,
południowa część nie nadaje się do zamieszkania ze względu na
aktywność wulkaniczną. Główne obszary miejskie kraju
Montserrat (wyspa) to: nieznane.

Rząd i gospodarka - Montserrat (wyspa)
Stolica kraju Montserrat (wyspa) to Plymouth; uwaga -

Plymouth został porzucony w 1997 roku z powodu aktywności
wulkanicznej; tymczasowe budynki rządowe zostały
zbudowane w Brades Estate, stolicy de facto, w okolicach
Carr's Bay / Little Bay na północno-zachodnim krańcu
Montserrat i rządowy typ Demokracja parlamentarna
(ustawodawcza Rada); samorządne terytorium zamorskie
brytyjskiego. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 3
parafie; Saint Anthony, Saint Georges, Saint Pete. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Montserrat (wyspa), ważnymi produktami
przemysłowymi są turystyka, rum, tekstylia, urządzenia



elektroniczne. Ważne produkty rolne to Kapusty, marchwi,
ogórków, pomidorów, cebuli, papryki; produkty zwierzęce.
Najważniejsze towary eksportowe to komponenty
elektroniczne, torby plastikowe, odzież; ostre papryczki,
limonki, rośliny żywe;, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary importowe to
maszyny i sprzęt do transportu bydła , artykuły spożywcze,
wyroby przemysłowe, paliwa, smary, a najważniejsi partnerzy
importowi to nieznane. Jak bogaty jest Montserrat (wyspa) i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $8,500 (2006 oszacowanie).
To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Montserrat (wyspa)
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Maroko

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Maroko.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Maroko. Zacznijmy od flagi kraju Maroko
tutaj:
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Maroko - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Maroko? Zacznijmy od

tego: W 788 r., Około sto po arabskim podboju Afryki
Północnej, w Maroku zaczęła rządzić seria marokańskich
dynastii muzułmańskich. W XVI wieku monarchia Sa'adi,
zwłaszcza Ahmada al-Mansura (1578-1603), odepchnęła
zagranicznych najeźdźców i zapoczątkowała złoty wiek.
Dynastia Alaouite, do której należy obecna marokańska
rodzina królewska, pochodzi z XVII wieku. W 1860 r.
Hiszpania zajęła północne Maroko i zapoczątkowała
półwieczną rywalizację handlową między europejskimi
potęgami, które dostrzegły suwerenność Maroka. w 1912 r.
Francuzi nałożyli protektorat na kraj. Przedłużona walka o
niepodległość z Francją zakończyła się pomyślnie w 1956 roku.
Umiędzynarodowione miasto Tanger i większość hiszpańskich
posiadłości zostały w tym samym roku oddane do nowego
kraju. Sułtan Mohammed V, dziadek obecnego monarchy,
zorganizował nowe państwo jako monarchię konstytucyjną iw
1957 r. przyjął tytuł króla. Od wycofania się Hiszpanii z 1976 r.
Z dzisiejszej Sahary Zachodniej, Maroko rozszerzyło swoją
faktyczną kontrolę administracyjną na około 80% tego
terytorium; jednakże ONZ nie uznaje Maroka za władzę
administracyjną Sahary Zachodniej. ONZ od 1991 r.
Monitorowało zawieszenie broni między Marokiem a Fishem
Polisario - ruch wyzwoleńczy w Saharze Zachodniej - i



prowadzi ciągłe negocjacje w sprawie statusu tego terytorium.
Król Mohammed VI na początku 2011 roku zareagował na
rozprzestrzenianie się protestów prodemokratycznych w
regionie poprzez wdrożenie programu reform, który obejmował
nową konstytucję, uchwaloną przez referendum powszechne w
lipcu 2011 roku, w ramach którego niektóre nowe uprawnienia
zostały rozszerzone na parlament i premiera, ale ostateczna
władza pozostaje w rękach monarchy. W listopadzie 2011 r.
Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (PJD) - umiarkowana partia
islamistów - zdobyła największą liczbę mandatów w wyborach
parlamentarnych, stając się pierwszą partią islamistyczną, która
przewodzi marokańskiemu rządowi. We wrześniu 2015 r.
Maroko przeprowadziło pierwsze w historii bezpośrednie
wybory do rad regionalnych, jedną z reform ujętych w
konstytucji z 2011 roku. PJD ponownie wygrała największą
liczbę mandatów w ogólnopolskich wyborach parlamentarnych
w październiku 2016 r. Maroko przeprowadziło pierwsze w
historii bezpośrednie wybory do rad regionalnych, jedną z
reform ujętych w konstytucji z 2011 roku. PJD ponownie
wygrała największą liczbę mandatów w ogólnopolskich
wyborach parlamentarnych w październiku 2016 r. Maroko
przeprowadziło pierwsze w historii bezpośrednie wybory do
rad regionalnych, jedną z reform ujętych w konstytucji z 2011
roku. PJD ponownie wygrała największą liczbę mandatów w
ogólnopolskich wyborach parlamentarnych w październiku
2016 r.

Geografia - Maroko



Gdzie na świecie jest Maroko?
Lokalizacja tego kraju to Północna Afryka, granicząca z
Północnym Atlantykiem i Morzem Śródziemnym, między
Algierią a Saharą Zachodnią. Całkowita powierzchnia kraju
Maroko wynosi 446,550 km2, z czego 446,300 km2 to ziemia.
To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: górzystym wybrzeżu północnym (Góry Rif) i wnętrzu
(Atlas Góry) otoczone dużymi płaskowyżami z dolinami
intermontanowymi i żyznymi równinami nadmorskimi.
Najniższym punktem kraju Maroko jest Sebkha Tah -59 m,
najwyższy punkt Jebel Toubkal 4 163 m. Klimat jest Morze
Śródziemne, stając się bardziej ekstremalnym na
śródziemnomorskim.

Mieszkańcy - Maroko
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Maroko. Liczba to:

33,986,655 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Arab-Berber 99%, pozostałe 1%. Jakie
są języki w kraju Maroko? Arabski (oficjalny), berberyjski
(Tamazight (oficjalny), Tachelhit, Tarifit), francuski (często język
biznesu, rządu i dyplomacji). A religie: muzułmanin 99%
(oficjalny, praktycznie wszystkie sunnit,. Ile lat mają przeciętni



ludzie? 29.3 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 77.1 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Maroko? Tutaj: najwyższa gęstość
zaludnienia występuje wzdłuż wybrzeży Atlantyku i Morza
Śródziemnego, liczba gęsto zaludnionych aglomeracji jest
rozrzucona. Główne obszary miejskie kraju Maroko to: pośród
gór Atlas w Casablance 3.515 milionów, Rabat (stolica) 1.967
milionów, Fes 1.172 milionów, Marrakech 1.134 milionów,
Tangier 982,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Maroko
Stolica kraju Maroko to Rabat i rządowy typ

parlamentarnej monarchii konstytucyjnej. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 11 regionów (uznanych); Beni
Mellal-Khenifra, Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet, Fes-
Meknes, Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia al Hamra,
Oriental, Marrakech-Safi, Rabat-Sale-Kenitra, Souss-Massa,
Tanger-Tetouan-Al-Husajima. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Maroko, ważnymi produktami przemysłowymi są części
samochodowe, wydobycie i przetwarzanie fosforanów,
przemysł lotniczy, przetwórstwo spożywcze, wyroby skórzane,
tekstylia, budownictwo, energia, turystyka. Ważne produkty
rolne to Jęczmień, pszenica, owoce cytrusowe, winogrona,
warzywa, oliwki; żywy inwentarz; wina. Najważniejsze towary
eksportowe to odzież i tekstylia, samochody, komponenty
elektryczne, chemikalia nieorganiczne, tranzystory, surowe
minerały, nawozy ( w tym fosforany), produkty ropopochodne,
owoce cytrusowe, warzywa, ryby, a najważniejszymi



partnerami eksportowymi są Hiszpania 23,4%, Francja 21,1%,
Włochy 4,6% (2016). Najważniejsze towary importowe to
ropa naftowa, tkaniny tekstylne, sprzęt telekomunikacyjny,
pszenica, gaz i elektryczność, tranzystory, tworzywa sztuczne, a
najważniejsi partnerzy importowi to Hiszpania 15,7%, Francja
13,2%, Chiny 9,1%, USA 6,4%, Niemcy 5,9 %, Włochy
5.4%, Turcja 4.4% (2016). Jak bogaty jest Maroko i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $8,600 (2017 oszacowanie). To
dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 15%
(2007 oszacowanie).

Mapa - Maroko
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Mozambik

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Mozambik.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Mozambik. Zacznijmy od flagi kraju
Mozambik tutaj:
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Mozambik - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Mozambik? Zacznijmy od

tego: Prawie pięć wieków jako portugalska kolonia zakończyła
się niepodległością w 1975 roku. Emigracja na dużą skalę,
zależność ekonomiczna od Południowej Afryki, dotkliwa susza i
przedłużająca się wojna domowa przeszkodziły rozwojowi
kraju do połowy lat dziewięćdziesiątych. Rządzący Front
Wyzwolenia Mozambiku (Frelimo) oficjalnie porzucił marksizm
w 1989 r., A nowa konstytucja w następnym roku
przewidywała wielopartyjne wybory i gospodarkę
wolnorynkową. Wynegocjowane przez ONZ porozumienie
pokojowe między Frelimo i rebelianckimi siłami Mozambiku,
National Resistance (Renamo) zakończyło walkę w 1992 roku.
W 2004 roku Mozambik przeszedł delikatną transformację,
gdy Joaquim Chissano ustąpił po 18 latach sprawowania
urzędu. Jego wybrany następca, Armando Guebuza, odbył
dwie kadencje, a następnie przekazał władzę wykonawczą
Filipe Nyusi w 2014 roku.

Geografia - Mozambik



Gdzie na świecie jest Mozambik?
Lokalizacja tego kraju to Południowo-wschodnia Afryka,
granicząca z Kanałem Mozambickim, pomiędzy RPA i
Tanzanią. Całkowita powierzchnia kraju Mozambik wynosi
799,380 km2, z czego 786,380 km2 to ziemia. To dość duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie
przybrzeżne niziny, wyżyny w centrum, wysokie płaskowyże na
północnym zachodzie, góry na zachodzie. Najniższym punktem
kraju Mozambik jest Ocean Indyjski 0 m, najwyższy punkt
Monte Binga 2436 m. Klimat jest Tropikalny na subtropikalne,.

Mieszkańcy - Mozambik
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Mozambik. Liczba to:

26,573,706. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?
Afryki 99,66% (Makhuwa, Tsonga, Lomwe, Sena i inne),
Europejczycy 0,06%, Euro-Afrykanie 0,2%, Indianie 0,08%.
Jakie są języki w kraju Mozambik? Emakhuwa 25,3%,
Portugalczycy (urzędnicy) 10,7%, Xichangana 10,3%, Cisena
7,5%, Elomwe 7 %, Echuwabo 5,1%, inne języki Mozambiku
30,1%, inne 0,3%, nieokreślone 3,7% (2007 rok.). A religie:
Rzymskokatoliccy 28,4%, muzułmanie 17,9%, syjonistyczni
chrześcijanie 15,5%, protestanci 12,2% (w tym



zielonoświątkowcy 10,9% i anglikańscy 1,3% ), pozostałe
6,7%, brak 18,7%, nieokreślone 0,7% (2007 rok.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 17.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 53.7 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Mozambik? Tutaj: trzy duże
populacje skupiają się wzdłuż południowego wybrzeża między
Maputo i Inhambane, w centralnej części między Beira i
Chimoio wzdłuż rzeki Zambezi oraz w północnych miastach
Nampula, Cidade de Nacala i Pemba; północno-zachodni i
południowy zachód są najsłabiej zaludnionymi obszarami.
Główne obszary miejskie kraju Mozambik to: Maputo (stolica)
1.187 milionów; Matola 937 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Mozambik
Stolica kraju Mozambik to Maputo i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 10 prowincji (prowincje, liczba pojedyncza -
provincia), 1 miasto (cidade); Cabo Delgado, Gaza,
Inhambane, Manica, Maputo, Cidade de Maputo, Nampula,
Niassa, Sofala, Tete, Zambezia. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Mozambik, ważnymi produktami przemysłowymi są aluminium,
produkty ropopochodne, chemikalia (nawozy, mydło, farby),
tekstylia, cement, szkło, azbest, tytoń, żywność, napoje. Ważne
produkty rolne to Bawełny, orzechów nerkowca, trzciny
cukrowej, herbaty, manioku (manioku, tapioki), kukurydzy,
kokosów, sizalu, owoców cytrusowych i tropikalnych,
ziemniaków, słoneczników; wołowina, drób. Najważniejsze
towary eksportowe to aluminium, krewetki, orzechy nerkowca,



bawełna, cukier, cytrusy, drewno ; większość elektryczności, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Holandia 30,8%,
Indie 15,2%, RPA 14,6% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i wyposażenie, pojazdy, paliwo,
chemikalia, wyroby metalowe, artykuły spożywcze, tekstylia, a
najważniejsi partnerzy importowi to Republika Południowej
Afryki 36,6%, Chiny 10,9%, Holandia 7,8%, Bahrajn 5,2%,
Francja 4,2%, Portugalia 4,2%, Zjednoczone Emiraty Arabskie
4,1% (2016). Jak bogaty jest Mozambik i jak bogaci są ludzie
w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $1,300 (2017 oszacowanie). To jest bardzo
niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 46.1%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Mozambik
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Namibia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Namibia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
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szczegółowa mapa Namibia. Zacznijmy od flagi kraju Namibia
tutaj:
 

Namibia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Namibia? Zacznijmy od

tego: Republika Południowej Afryki zajęła niemiecką kolonię
południowo-zachodniej Afryki podczas I wojny światowej i
zarządzała nią jako mandat do czasu II wojny światowej, kiedy
to zajęła terytorium. W 1966 r. Grupa partyzancka
marksistowska południowo-zachodnia Afryka (Swapo)
rozpoczęła wojnę o niepodległość dla obszaru, który stał się
Namibią, ale dopiero w 1988 r. Republika Południowej Afryki
zgodziła się zakończyć swoją administrację zgodnie z planem
pokojowym ONZ cały region. Namibią rządził Swapo, odkąd
kraj uzyskał niepodległość w 1990 roku, chociaż partia
porzuciła wiele ze swej marksistowskiej ideologii. Premier Hage
Geingob został wybrany na prezydenta w 2014 r. W
zwycięstwie osuwiskowym, zastępując Hifikepunye Pohamba,
który ustąpił po odbyciu dwóch kadencji.

Geografia - Namibia



Gdzie na świecie jest Namibia?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, na południowym
Atlantyku, pomiędzy Angolą a RPA. Całkowita powierzchnia
kraju Namibia wynosi 824,292 km2, z czego 823,290 km2 to
ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: głównie wysoki płaskowyż; Pustynia Namib wzdłuż
wybrzeża; Pustynia Kalahari na wschodzie. Najniższym
punktem kraju Namibia jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy
punkt Konigstein na Brandberg 2,573 m. Klimat jest pustynia;
gorący, suchy; opadów rzadkich i chaotycznych.

Mieszkańcy - Namibia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Namibia. Liczba to:

2,484,780. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu mieszka?
czarne 87,5%, białe 6%, mieszane 6,5%. Jakie są języki w
kraju Namibia? Języki Oshivambo 48,9%, Nama / Damara
11,3%, Afrikaans 10,4% (wspólny język większości populacji i
około 60% białej populacji), języki Otjiherero 8,6%, Języki
Kavango 8,5%, Języki Caprivi 4,8%, Angielski (oficjalny )
3,4%, inne języki afrykańskie 2,3%, inne 1,7%. A religie:
chrześcijańskie 80% do 90% (co najmniej 50% luteran),
przekonania miejscowe 10% do 20%. Ile lat mają przeciętni



ludzie? 21.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 64 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Namibia? Tutaj: Gęstość zaludnienia jest
bardzo niska, z największe skupisko w skrajnym obszarze
północno-centralnym wzdłuż granicy z Angolą. Główne obszary
miejskie kraju Namibia to: Windhoek (stolica) 368 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Namibia
Stolica kraju Namibia to Windhoek i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 14 regionów; Erongo, Hardap, // Karas,
Kavango East, Kavango West, Khomas, Kunene, Ohangwena,
Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa,
Zambezi; uwaga - region Karas został przemianowany na //
Karas we wrześniu 2013 r., aby uwzględnić boczne kliknięcie
boczne języka Khoekhoegowab. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Namibia, ważnymi produktami przemysłowymi są Meatpacking
przetwarzanie ryb, produkty mleczne, makaron, napoje;
wydobycie (diamenty, ołów, cynk, cyna, srebro, wolfram, uran,
miedź). Ważne produkty rolne to proso, sorgo, orzeszki ziemne,
winogrona; żywy inwentarz; ryby. Najważniejsze towary
eksportowe to diamentów, miedzi, złota, cynku, ołowiu, uranu;
bydło, biała ryba i mięczaki, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Szwajcaria 20%, Republika Południowej
Afryki 17,1%, Botswana 15%, Zambia 6,7%, Hiszpania 4,6%,
Włochy 4,2% (2016). Najważniejsze towary importowe to
żywność; produkty ropopochodne i paliwa, maszyny i sprzęt,
chemikalia, a najważniejsi partnerzy importowi to Republika



Południowej Afryki 57,1%, Botswana 6,8%, Zambia 4,1%
(2016). Jak bogaty jest Namibia i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $11,500 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 28.7% (2010
oszacowanie).

Mapa - Namibia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Nauru

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Nauru.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Nauru. Zacznijmy od flagi kraju Nauru tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Nauru - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Nauru? Zacznijmy od tego:

Dokładne pochodzenie Nauruanów jest niejasne, ponieważ ich
język nie przypomina żadnego innego w regionie Pacyfiku.
Niemcy zaanektowały wyspę w 1888 r. Niemiecko-brytyjskie
konsorcjum rozpoczęło wydobywanie fosfatów na wyspie na
początku XX wieku. Australijskie siły zajęły Nauru podczas I
wojny światowej; później stał się mandatem Ligi Narodów. Po
drugiej wojnie światowej - i brutalnej okupacji przez Japonię -
Nauru stał się terytorium zaufania ONZ. Osiągnął niepodległość
w 1968 roku i dołączył do ONZ w 1999 roku jako najmniejsza
niezależna republika świata.

Geografia - Nauru

Gdzie na świecie jest Nauru?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, wyspa na południowym
Pacyfiku, na południe od Wysp Marshalla. Całkowita
powierzchnia kraju Nauru wynosi 21 km2, z czego 21 km2 to
ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: plaża wznosi się do żyznego pierścienia wokół
podwyższonych raf koralowych z fosforanowym płaskowyżem
w centrum. Najniższym punktem kraju Nauru jest Oceanu
Spokojnego 0 m, najwyższy punkt Rozgałęzienie Command 70



m. Klimat jest tropikalny z monsunowym wzorem; pora
deszczowa (od listopada do lutego).

Mieszkańcy - Nauru
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Nauru. Liczba to: 11,359

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? szac .) Nauruan 58%, inne wyspiarskie wyspy
Pacyfiku 26%, chińskie 8%, europejskie 8%. Jakie są języki w
kraju Nauru? Nauruan 93% (oficjalny, odrębny język wysp
Pacyfiku), angielski 2% (szeroko rozumiane, używane i
używane w większości celów państwowych i komercyjnych),
inne 5% (w tym I-Kiribati 2% i chiński 2%). A religie:
protestanccy 60,4% (obejmuje Kongregacja Nauru 35,7%,
Zgromadzenie Boże 13%, Niezależny Kościół Nauru 9,5%,
Baptysta 1,5%, Adwentarz Dnia Siódmego 0,7%),
Rzymskokatolicki 33%, inne 3,7%, brak 1,8%, nieokreślony
1,1% (2011 est .). Ile lat mają przeciętni ludzie? 26.4 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 67.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Nauru? Tutaj: Ekstensywne wydobywanie fosforanów
sprawiło, że około 90% wyspy nie nadaje się do uprawy;
większość ludzi żyje w żyznych obszarach przybrzeżnych,
zwłaszcza wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża. Główne
obszary miejskie kraju Nauru to: nieznane.

Rząd i gospodarka - Nauru
Stolica kraju Nauru to "Nauru Bwiema" (Song of Nauru) i

rządowy typ republika parlamentarna. Rzućmy okiem na



podziały administracyjne - 14 dzielnic; Aiwo, Anabar, Anetan,
Anibare, Baitsi, Boe, Buada, Denigomodu, Ewa, Ijuw, Meneng,
Nibok, Uaboe, Yaren. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Nauru,
ważnymi produktami przemysłowymi są , bankowość offshore,
produkty kokosowe. Ważne produkty rolne to kokosów.
Najważniejsze towary eksportowe to fosforanów, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Nigeria 45,5%,
Australia 13,7%, Japonia 13%, Korea Południowa 11,1%, NZ
8,7% (2016 ). Najważniejsze towary importowe to żywność,
paliwo, producenci, materiały budowlane, maszyny, a
najważniejsi partnerzy importowi to Australia 71,9%, Fidżi
8,1%, Japonia 4,4% (2016). Jak bogaty jest Nauru i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $12,200 (2017 oszacowanie). To
całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Nauru
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Nepal

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Nepal.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Nepal. Zacznijmy od flagi kraju Nepal tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Nepal - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Nepal? Zacznijmy od tego:

Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku księstwo Gorkha
zjednoczyło wiele innych księstw i państw regionu
subhimalajskiego w królestwo nepalskie. Nepal zachował
niepodległość po wojnie anglo-nepalskiej w latach 1814-16, a
późniejszy traktat pokojowy położył fundamenty na dwa wieki
polubownych stosunków między Wielką Brytanią i Nepalem.
(Brygada Gurkhas nadal służy w armii brytyjskiej do dziś). W
1951 r. Monarcha nepalski zakończył stuletni system rządów
przez dziedziczne premiery i ustanowił system rządów, który
wprowadził partie polityczne do rządu. Ustalenia te trwały do 
1960 r., Kiedy to ponownie zakazano partii politycznych, ale
przywrócono je w 1990 r., Ustanawiając demokrację
wielopartyjną w ramach monarchii konstytucyjnej. W 1996 r.
Wybuchła rebelia prowadzona przez maoistów. W wyniku
trwającej 10 lat wojny domowej między maoistami a siłami
rządowymi doszło do rozwiązania rządu i parlamentu oraz
ponownego przejęcia władzy absolutnej przez króla w 2002 r.
Porozumienie pokojowe z 2006 r. do ogłoszenia tymczasowej
konstytucji w 2007 r. Po wyborach do konstytuanty w 2008 r.
nowo utworzony urząd uznał Nepal za demokratyczną
republikę federalną, zlikwidował monarchię i wybrał pierwszego
prezydenta kraju. Po tym, jak CA nie przygotowało konstytucji
do terminu wyznaczonego przez Sąd Najwyższy w maju 2012



roku, ówczesny premier Baburam Bhattarai rozwiązał CA.
Miesiące negocjacji trwały do marca 2013 r., Kiedy główne
partie polityczne zgodziły się utworzyć tymczasowy rząd
kierowany przez ówczesnego szefa sądu Khila Raj Regmi z
mandatem na przeprowadzenie wyborów do nowego organu.
Wybory odbyły się w listopadzie 2013 r., W którym kongres
nepalski zdobył największą liczbę miejsc w CA, aw lutym 2014
r. Utworzył rząd koalicyjny z drugim miejscem - komunistyczną
partią Nepal-Unified Marksist-Leninista i nepalskiego
prezydenta Kongresu Sushilem Koiralą jako premier. Nowa
konstytucja Nepalu weszła w życie we wrześniu 2015 r., Kiedy
to CA stało się Parlamentem. Khagda Prasad Sharma OLI był
pierwszym pre-konstytucyjnym premierem od października
2015 r. Do sierpnia 2016 r., Kiedy nową premierę przejęła
nowa koalicja pod przewodnictwem maoistowskiego
przywódcy Pushpy Kamala Dahala (znanego również jako
"Prachanda"). Konstytucja przewidywała okres przejściowy, w
którym miały się odbyć trzy wybory - lokalne, prowincjonalne i
krajowe. Pierwsze wybory lokalne w ciągu 20 lat odbyły się w
trzech fazach od maja do września 2017 r., Natomiast wybory
do władz stanowych i federalnych przebiegały w dwóch fazach
w listopadzie i grudniu 2017 r.

Geografia - Nepal



Gdzie na świecie jest Nepal?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowa, między Chinami a
Indiami. Całkowita powierzchnia kraju Nepal wynosi 147,181
km2, z czego 143,351 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: Taraju lub płaskiej
równiny Gangesu na południu; region centralnie położony z
surowymi Himalajami na północy. Najniższym punktem kraju
Nepal jest Kanchan Kalan 70 m, najwyższy punkt Mount
Everest 8 848 m (najwyższy szczyt w Azji i najwyższy punkt na
ziemi nad poziomem morza). Klimat jest Różni się od
chłodnego lata i surowych zim na północy do subtropikalnych
lat letnich i łagodnych zim w południowym.

Mieszkańcy - Nepal
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Nepal. Liczba to:

29,384,297 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Chhettri 16,6%, Brahman-Hill 12,2%,
Magar 7,1%, Tharu 6,6%, Tamang 5,8%, Newar 5%, Kami
4,8%, muzułmanin 4,4%, Yadav 4%, Rai 2,3%, Gurung 2%,
Damai / Dholii 1.8 %, Thakuri 1,6%, Limbu 1,5%, Sarki 1,4%,
Teli 1,4%, Chamar / Harijan / Ram 1,3%, Koiri / Kushwaha
1,2%, inne 19%. Jakie są języki w kraju Nepal? Nepalski
(oficjalny) 44,6%, Maithali 11,7%, Bhojpuri 6%, Tharu 5,8%,



Tamang 5,1%, Newar 3,2%, Magar 3%, Bajjika 3%, Urdu
2,6%, Avadhi 1,9%, Limbu 1,3%, Gurung 1,2%, inne 10,4%,
nieokreślone 0,2%. A religie: Hindu 81,3%, Buddysta 9% ,
Muzułmanin 4,4%, Kirant 3,1%, chrześcijanin 1,4%, inne
0,5%, nieokreślone 0,2% (prognoza 2011 r.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 24.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 71 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Nepal? Tutaj: Większość
populacji jest podzielona niemal jednakowo pomiędzy
koncentracją w południowym równiny regionu Tarai i
centralnego pagórkowatego regionu; całkowita gęstość jest
dość niska. Główne obszary miejskie kraju Nepal to:
Katmandu (stolica) 1,183 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Nepal
Stolica kraju Nepal to Katmandu i rządowy typ federalna

republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 14 stref (kotwica, liczba pojedyncza i
mnoga); Bagmati, Bheri, Dhawalagiri, Gandaki, Janakpur,
Karnali, Kosi, Lumbini, Mahakali, Mechi, Narayani, Rapti,
Sagarmatha, Seti. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Nepal,
ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka mleczna,
bawół, mięso , dywany, tekstylia; małe ryż, juta, cukier i młyny
oleiste; papierosy, produkcja cementu i cegieł. Ważne produkty
rolne to , Rośliny strączkowe, ryż, kukurydza, pszenica, trzcina
cukrowa, juta, rośliny okopowe;. Najważniejsze towary
eksportowe to odzież, rośliny strączkowe, dywany, tekstylia,
soki, produkty z juty, a najważniejszymi partnerami



eksportowymi są Indie 56,6%, USA 11,5%, Turcja 4%
(2016). Najważniejsze towary importowe to produkty naftowe,
maszyny i sprzęt, złoto, wyroby elektryczne, medycyna, a
najważniejsi partnerzy importowi to Indie 70,1%, Chiny 10,3%
(2016). Jak bogaty jest Nepal i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $2,700 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 25.2%
(2011 oszacowanie).

Mapa - Nepal
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Holandia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Holandia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Holandia. Zacznijmy od flagi kraju Holandia
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Holandia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Holandia? Zacznijmy od

tego: Holenderskie Zjednoczone Prowincje ogłosiły swoją
niepodległość od Hiszpanii w 1579 roku; w XVII wieku stały
się wiodącą żeglarską i handlową potęgą, z osadami i koloniami
na całym świecie. Po dwudziestoletniej francuskiej okupacji
Królestwo Niderlandów powstało w 1815 r. W 1830 r. Belgia
oddzieliła się i utworzyła odrębne królestwo. Holandia
pozostała neutralna podczas I wojny światowej, ale doznała
niemieckiej inwazji i okupacji podczas II wojny światowej.
Nowoczesny, uprzemysłowiony naród, Holandia jest również
dużym eksporterem produktów rolnych. Kraj był członkiem-
założycielem NATO i EWG (obecnie UE) i uczestniczył we
wprowadzeniu euro w 1999 r. W październiku 2010 r. Zostały
rozwiązane dawne Antyle Holenderskie, a trzy najmniejsze
wyspy - Bonaire, Sint Eustatius, i Saba - stały się specjalnymi
gminami w holenderskiej strukturze administracyjnej. Większe
wyspy Sint Maarten i Curacao dołączyły do Niderlandów i
Aruby jako państwa tworzące Królestwo Niderlandów.

Geografia - Holandia



Gdzie na świecie jest Holandia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Zachodnia, na wybrzeżu
Morza Północnego, między Belgią a Niemcami. Całkowita
powierzchnia kraju Holandia wynosi 41,543 km2, z czego
33,893 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: głównie przybrzeżne niziny i
zrekultywowane tereny (poldery); niektóre wzgórza na
południowym wschodzie. Najniższym punktem kraju Holandia
jest Zuidplaspolder -7 m, najwyższy punkt Mount Scenery 862
m (na wyspie Saba na Karaibach, obecnie uważanej za
integralną część Holandii po rozpadzie Antylach
Holenderskich). Klimat jest ; morski; chłodne lata i łagodne
zimy,.

Mieszkańcy - Holandia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Holandia. Liczba to:

17,084,719 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Holenderski 77,4%, UE 6,2%,
turecki 2,3%, marokański 2,3%, indonezyjski 2,1%, surinamski
2%, inne 7,7% (2017 rok.). Jakie są języki w kraju Holandia?
Holenderski (oficjalny). A religie: katolicki 23,7%, protestant



15,5% (w tym holenderski reformowany 6,5%, protestancki
kościół w Niderlandach 5,7%, kalwinista 3,3%), islam 4,9%,
inne 5,7% (w tym hinduizm, Buddyjski, żydowski), brak 50,1%
(2015 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 42.6 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 81.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Holandia? Tutaj: region zwany Randstad, zakotwiczony przez
Amsterdam, Rotterdam, Hagę i Utrecht, jest najgęściej
zaludnionym regionem; północ jest zwykle mniej gęsta, chociaż
spore społeczności można znaleźć w całym kraju. Główne
obszary miejskie kraju Holandia to: Amsterdam (stolica) 1,091
mln; Rotterdam 993,000; Haga (siedziba rządu) 650 000
(2015).

Rząd i gospodarka - Holandia
Stolica kraju Holandia to Amsterdam; uwaga - Haga jest

siedzibą rządu i rządowy typ Parlamentarna monarchia
konstytucyjna; część Królestwa Niderlandów. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - 12 województw (prowincje,
liczba pojedyncza - prowincja); Drenthe, Flevoland, Fryslan
(Friesland), Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant
(Północna Brabancja), Noord-Holland (Holandia Północna),
Overijssel, Utrecht, Zeeland (Zelandia), Zuid-Holland
(Holandia Południowa). Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Holandia, ważnymi produktami przemysłowymi są przemysł
rolniczy, metal i produkty inżynieryjne, maszyny i wyposażenie
elektryczne, chemikalia, ropa naftowa, budownictwo,
mikroelektronika, rybołówstwo. Ważne produkty rolne to



warzyw, produktów ozdobnych, mleczarskich, drobiowych i
zwierzęcych; materiały propagacyjne. Najważniejsze towary
eksportowe to maszyny i sprzęt transportowy, chemikalia,
paliwa mineralne; żywność i zwierzęta gospodarskie, towary
przemysłowe, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Niemcy 24,1%, Belgia 10,7%, Wielka Brytania 9,4%, Francja
8,8%, Włochy 4,2% (2016). Najważniejsze towary importowe
to maszyny i sprzęt transportowy, chemikalia, paliwa, artykuły
spożywcze, odzież, a najważniejsi partnerzy importowi to
Niemcy 15.3%, Chiny 14,1%, Belgia 8,4 %, US 7.9%, UK
5.3%, Rosja 4.1% (2016). Jak bogaty jest Holandia i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $53,600 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 8.8% (2015 oszacowanie).

Mapa - Holandia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Nowa Kaledonia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Nowa Kaledonia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Nowa Kaledonia. Zacznijmy od flagi kraju
Nowa Kaledonia tutaj:
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Nowa Kaledonia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Nowa Kaledonia?

Zacznijmy od tego: Osiedlona zarówno przez Wielką Brytanię,
jak i Francję w pierwszej połowie XIX wieku, wyspa stała się
własnością Francji w 1853 roku. Przez 18 lat była to kolonia
karna po 1864 roku. Pobudzenie niepodległości w latach 80. i
na początku lat 90. zakończyło się w 1998 roku w Noumea.
Accord, która w ciągu ostatnich 20 lat przekazała coraz
większą odpowiedzialność kierowniczą z Francji na Nową
Kaledonię. Porozumienie zobowiązuje również Francję do
przeprowadzenia referendum do listopada 2018 r. W celu
podjęcia decyzji, czy Nowa Kaledonia powinna objąć pełną
suwerenność i niezależność.

Geografia - Nowa Kaledonia

Gdzie na świecie jest Nowa
Kaledonia? Lokalizacja tego kraju to Oceania, wyspy na
południowym Pacyfiku, na wschód od Australii. Całkowita
powierzchnia kraju Nowa Kaledonia wynosi 18,575 km2, z
czego 18,275 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: równiny przybrzeżne z
górami wewnętrznymi. Najniższym punktem kraju Nowa



Kaledonia jest Ocean Spokojny 0 m, najwyższy punkt Mont
Panie 1 628 m. Klimat jest Tropikalne; zmodyfikowane przez
południowo-wschodnie wiatry; gorące, wilgotne.

Mieszkańcy - Nowa Kaledonia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Nowa Kaledonia. Liczba

to: 279,070 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Kanak 40,3%, europejski 29,2%,
Wallisian, Futunian 8,7%, Tahitian 2%, indonezyjski 1,6%,
wietnamski 1%, Ni-Vanuatu 0,9%, inne 16,2% (2009 rok.).
Jakie są języki w kraju Nowa Kaledonia? francuski (oficjalny),
33 Melanezyjski - dialekty polskie:. A religie: rzymskokatolicki
60%, protestancki 30%, inne 10%. Ile lat mają przeciętni
ludzie? 32 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 77.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Nowa Kaledonia? Tutaj: Większość
ludności mieszka w południowej części głównej wyspy, w
stolicy i wokół Noumea. Główne obszary miejskie kraju Nowa
Kaledonia to: Noumea (stolica) 181 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Nowa Kaledonia
Stolica kraju Nowa Kaledonia to Noumea i rządowy typ

demokracji parlamentarnej (Kongres terytorialny); zbiorowość
zamorską Francji. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
3 prowincje; Prowincja Iles (prowincja wyspy), Prowincja
Nord (prowincja północna) i prowincja Sud (prowincja
południowa). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Nowa Kaledonia,
ważnymi produktami przemysłowymi są hodowla i



wydobywanie niklu z ryb. Ważne produkty rolne to warzyw;
wołowina, dziczyzna, inne produkty zwierzęce;. Najważniejsze
towary eksportowe to ferroniksy, rudy niklu, ryby, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Chiny 30,4%,
Japonia 15,7%, Korea Południowa 14,7%, Francja 5%, Belgia
4,5% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i
sprzęt, paliwa, chemikalia, artykuły spożywcze, a najważniejsi
partnerzy importowi to Francja 25,1%, Singapur 10,1%, Chiny
9,8%, Australia 6,2%, Malezja 5,9%, Korea Południowa
5,8%, NZ 4,6%, 4,3% USA (2016). Jak bogaty jest Nowa
Kaledonia i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $31,100 (2015
oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 17% (2008).

Mapa - Nowa Kaledonia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Nowa Zelandia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Nowa Zelandia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Nowa Zelandia. Zacznijmy od flagi kraju
Nowa Zelandia tutaj:
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Nowa Zelandia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Nowa Zelandia?

Zacznijmy od tego: Polinezyjscy Maorie dotarli do Nowej
Zelandii około 800 roku ne. W 1840 roku ich wodzowie
zawarli układ z Wielką Brytanią, Traktatem z Waitangi, w
którym oddali zwierzchność królowej Wiktorii, zachowując
prawa terytorialne. W tym samym roku Brytyjczycy rozpoczęli
pierwszą zorganizowaną osadę kolonialną. Seria wojen
lądowych między 1843 a 1872 r. Zakończyła się klęską
rdzennych ludów. Brytyjska kolonia Nowej Zelandii stała się
niezależnym królestwem w 1907 roku i wspierała wojska
brytyjskie w obu wojnach światowych. Pełne uczestnictwo
Nowej Zelandii w wielu sojuszach obronnych wygasło w latach
80-tych. W ostatnich latach rząd starał się rozwiązać
długotrwałe zarzuty Maorysów.

Geografia - Nowa Zelandia

Gdzie na świecie jest Nowa
Zelandia? Lokalizacja tego kraju to Oceania, wyspy na
południowym Pacyfiku, na południowy wschód od Australii.
Całkowita powierzchnia kraju Nowa Zelandia wynosi 268,838
km2, z czego 264,537 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie górzystymi



z dużymi przybrzeżnymi równinami. Najniższym punktem kraju
Nowa Zelandia jest Pacyfik 0 m, najwyższy punkt Aoraki-
Mount Cook 3724 m. Klimat jest z ostrymi regionalnymi
kontrastami.

Mieszkańcy - Nowa Zelandia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Nowa Zelandia. Liczba to:

4,510,327 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Europejskiej 71,2%, Maori 14,1%,
Azji 11,3%, ludności Pacyfiku 7,6%, Bliskiego Wschodu,
Ameryki Łacińskiej, Afryki 1,1%, pozostałe 1,6%,
nieokreślone lub niezidentyfikowane 5,4%. Jakie są języki w
kraju Nowa Zelandia? Angielski (de facto oficjalny) 89,8%,
Maori (oficjalny oficjalny) 3,5%, Samoa 2%, Hindi 1,6%,
francuski 1,2%, Northern Chinese 1,2%, Yue 1%, inny lub
nieokreślony 20,5%, Nowa Zelandia Sign Language (de iure
officinal). A religie: Chrześcijanin 44,3% (katolicy 11,6%,
anglikański 10,8%, prezbiteriański i kongregacjonalny 7,8%,
metodysta, 2,4%, zielonoświątkowy 1,8%, inne 9,9%),
hinduski 2,1%, buddyjski 1,4%, chrześcijanin maoryski 1,3%,
Islam 1,1%, inne religie 1,4% (w tym judaizm, spirytyzm i religie
New Age, Baha'i, religie azjatyckie inne niż buddyzm), bez
religii 38,5%, nie określone lub niezidentyfikowane 8,2%,
sprzeciwiły się odpowiedzi 4,1%. Ile lat mają przeciętni ludzie?
37.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 81.3 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Nowa Zelandia? Tutaj: Ponad trzy



czwarte Nowozelandczyków, w tym rdzennych Maorysów,
mieszka na Wyspie Północnej, głównie na obszarach miejskich.
Główne obszary miejskie kraju Nowa Zelandia to: Auckland
1,344 miliona; Wellington (stolica) 383 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Nowa Zelandia
Stolica kraju Nowa Zelandia to Wellington i rządowy typ

Demokracja parlamentarna (parlament nowozelandzki) w
ramach monarchii konstytucyjnej; Rzeczypospolitej. Rzućmy
okiem na podziały administracyjne - 16 regionów i 1 terytorium;
Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Wyspy Chatham,
Gisborne, Hawke's Bay, Manawatu-Wanganui, Marlborough,
Nelson, Northland, Otago, Southland, Taranaki, Tasman,
Waikato, Wellington, West Coast. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Nowa Zelandia, ważnymi produktami przemysłowymi są
rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, kłody i artykuły z drewna,
produkcja, górnictwo, budownictwo, usługi finansowe, usługi
związane z nieruchomościami, turystyka. Ważne produkty rolne
to Nabiału, owiec, wołowiny, drobiu, owoców, warzyw, wina,
owoców morza, pszenicy i jęczmienia. Najważniejsze towary
eksportowe to produkty mleczne, mięso i podroby jadalne,
kłody i artykuły z drewna, owoce, ropa naftowa, wino, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Chiny 19,4%,
Australia 17,1%, USA 10,9%, Japonia 6,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa i produkty,
maszyny mechaniczne, pojazdy i części, maszyny elektryczne,
tekstylia, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 19,9%,
Australia 12,6%, USA 11,3%, Japonia 7,1%, Niemcy 4,8%,
Tajlandia 4,5%, Korea Południowa 4,2% (2016). Jak bogaty



jest Nowa Zelandia i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$38,500 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Nowa Zelandia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Nikaragua

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Nikaragua.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
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szczegółowa mapa Nikaragua. Zacznijmy od flagi kraju
Nikaragua tutaj:
 

Nikaragua - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Nikaragua? Zacznijmy od

tego: Wybrzeże Pacyfiku w Nikaragui zostało założone jako
hiszpańska kolonia z Panamy na początku XVI wieku.
Niezależność od Hiszpanii została ogłoszona w 1821 roku, a
kraj stał się niezależną republiką w 1838 roku. Brytania zajęła
wybrzeże Karaibów w pierwszej połowie XIX wieku, ale
stopniowo przejmowała kontrolę nad regionem w kolejnych
dekadach. Gwałtowny sprzeciw wobec rządowej manipulacji i
korupcji rozprzestrzenił się na wszystkie klasy w 1978 roku i
doprowadził do krótkotrwałej wojny domowej, która
doprowadziła partyzantów marksistowskich Sandinistów
kierowanych przez Daniela Ortegę Saavedrę do władzy w
1979 roku. Pomoc nikaraguańska na rzecz lewicowych
rebeliantów w Salwadorze skłoniła Stany Zjednoczone do
sponsoruj partyzantów anty-Sandinistów kontra przez większą
część lat osiemdziesiątych. Po utracie wolnych i sprawiedliwych
wyborów w latach 1990, 1996 i 2001, były prezydent
Sandinista Daniel Ortega został wybrany na prezydenta w
2006, 2011, a ostatnio w 2016 r. Wybory samorządowe,
regionalne i krajowe od 2008 r. zostały zakłócone przez
powszechne nieprawidłowości. Infrastruktura i gospodarka
Nikaragui - ciężko przejęte przez wcześniejszą wojnę domową



i huragan Mitch w 1998 r. - są odbudowywane, ale instytucje
demokratyczne osłabiły się pod rządami Ortegi, gdy prezydent
uzyskał pełną kontrolę nad wszystkimi czterema gałęziami
władzy: prezydencją, sądowe, Zgromadzenie Narodowe i
Najwyższa Rada Wyborcza.

Geografia - Nikaragua

Gdzie na świecie jest Nikaragua?
Lokalizacja tego kraju to Ameryka Środkowa, granicząca
zarówno z Morzem Karaibskim, jak i Północnym Pacyfikiem,
pomiędzy Kostaryką i Hondurasem. Całkowita powierzchnia
kraju Nikaragua wynosi 130,370 km2, z czego 119,990 km2 to
ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju?
W ten sposób: rozległe równiny przybrzeżne Atlantyku
wznoszące się do centralnych gór wewnętrznych; wąska
równina wybrzeża Pacyfiku przerwana przez wulkany.
Najniższym punktem kraju Nikaragua jest Ocean Spokojny 0
m, najwyższy punkt Mogoton 2 085 m. Klimat jest tropikalna
na nizinach, chłodniej w górach,.

Mieszkańcy - Nikaragua
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Nikaragua. Liczba to:

6,025,951 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? mestizo (mieszane indiańskie i białe)
69%, białe 17%, czarne 9%, indiańskie 5%. Jakie są języki w



kraju Nikaragua? hiszpańskie (oficjalne) 95,3%, Miskito 2,2%,
Mestizo z karaibskiego wybrzeża 2%, inne 0,5%. A religie:
rzymskokatolickie 51,6%, ewangelicki 33,9 %, pozostałe
1,5%, nieokreślone 12,9%, żadne 0,2% (2016 r.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 25.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 73.5 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Nikaragua? Tutaj: przeważająca
większość ludności zamieszkuje w zachodniej części kraju, a
znaczna część rozwoju miast skupia się na stolica Managua;
obszary przybrzeżne pokazują również duże klastry ludności.
Główne obszary miejskie kraju Nikaragua to: Managua (stolica)
956,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Nikaragua
Stolica kraju Nikaragua to Managua i rządowy typ

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 15 departamentów (departamentos, liczba
pojedyncza - departamento) i 2 regiony autonomiczne
(autonomistas regionów, liczba pojedyncza - region autonoma);
Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Costa Caribe Norte,
Costa Caribe Sur, Esteli, Granada, Jinotega, Leon, Madriz,
Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan,
Rivas. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Nikaragua, ważnymi
produktami przemysłowymi są przetwórstwo żywności orzeszki
ziemne , chemikalia, maszyny i wyroby metalowe, dzianina i
odzież tkana, rafinacja i dystrybucja ropy naftowej, napoje,
obuwie, drewno, produkcja wiązek elektrycznych, górnictwo.
Ważne produkty rolne to Kawa, banany, trzcina cukrowa, ryż,



kukurydza, tytoń, bawełna, sezam, soja, fasola, wołowina,
cielęcina, wieprzowina, drób, nabiał, krewetki, homary,.
Najważniejsze towary eksportowe to Kawy, wołowiny, złota,
cukru, orzeszków ziemnych, krewetek i homarów, tytoniu,
cygar, wiązek samochodowych, tekstyliów, odzieży, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są USA 51,5%,
Meksyku 13,8%, Salwadoru 6%, Wenezueli 5,9% (2016 r.) ).
Najważniejsze towary importowe to towary konsumpcyjne,
maszyny i urządzenia, surowce, produkty ropopochodne, a
najważniejsi partnerzy importowi to USA 19,7%, Chiny 12,9%,
Meksyk 9,7%, Kostaryka 7,8%, Gwatemala 6,5%, Antyle
Holenderskie 5,7%, Salwador 4,8% (2016). Jak bogaty jest
Nikaragua i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $5,800 (2017
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 29.6% (2015 oszacowanie).

Mapa - Nikaragua
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach
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Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
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Niger - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Niger? Zacznijmy od tego:

Niger stał się niezależny od Francji w 1960 roku i doświadczył
rządów jednopartyjnych i wojskowych do 1991 roku, kiedy
gen. Ali Saibou został zmuszony przez naciski opinii publicznej,
aby umożliwić wielopartyjne wybory, w wyniku których w
1993 roku powstał demokratyczny rząd. Polityczne spory
doprowadziły do zatrzymania rządu w 1996 r. doprowadził do
zamachu stanu płk Ibrahim BARE. W 1999 roku BARE zginął
w zamachu stanu przez oficerów wojskowych, którzy
przywrócili demokratyczne rządy i przeprowadzili wybory,
które doprowadziły Mamadou Tandję do władzy w grudniu
tego roku. Tandja została ponownie wybrana w 2004 r., Aw
2009 r. Zainicjowała poprawkę konstytucyjną umożliwiającą
mu przedłużenie kadencji na prezydenta. W lutym 2010 r.
Oficerowie wojskowi poprowadzili zamach stanu, który obalił
Tandję i zawiesił konstytucję. Issoufou Mahamadou został
wybrany w kwietniu 2011 r. Po zamachu stanu i ponownie
wybrany na drugą kadencję na początku 2016 r. Niger jest
jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, z minimalnymi
usługami rządowymi i niewystarczającymi funduszami na rozwój
bazy zasobów. Gospodarka oparta na agrarnej i subsydenckiej
gospodarce jest często zakłócana przez przedłużające się susze
wspólne dla regionu Sahelu w Afryce. Rebelia Tuaregów
pojawiła się w 2007 r. I zakończyła się w 2009 r. Niger staje w



obliczu zwiększonych obaw związanych z bezpieczeństwem na
swoich granicach przed różnymi zagrożeniami zewnętrznymi, w
tym brakiem bezpieczeństwa w Libii, rozprzestrzenianiem się
konfliktu w Mali i brutalnym ekstremizmem w północno-
wschodniej Nigerii.

Geografia - Niger

Gdzie na świecie jest Niger?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, na południowy
wschód od Algierii. Całkowita powierzchnia kraju Niger
wynosi 1.267 milion km2, z czego 1,266,700 km2 to ziemia. To
bardzo duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: większości pustynnych równinach i piaszczystych
wydmach; od płaskich po faliste równiny na południu; wzgórza
na północy. Najniższym punktem kraju Niger jest Rzeka Niger
200 m, najwyższy punkt Idoukal-n-Taghes 2 022 m. Klimat
jest pustynia; przeważnie gorący, suchy, zakurzony; tropikalne
w ekstremalnych południowych w.

Mieszkańcy - Niger
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Niger. Liczba to:

19,245,344 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Hausa 53,1%, Zarma / Songhai



21,2%, Tuareg 11%, Fulani (Peul) 6,5%, Kanuri 5,9%, Gurma
0,8%, Arab 0,4%, Tubu 0,4%, inne / niedostępne 0,9% (2006
est.). Jakie są języki w kraju Niger? Francuski (urzędowy),
Hausa, Djerma. A religie: muzułmański 80%, inne (w tym
rdzenne wierzenia i chrześcijanie) 20%. Ile lat mają przeciętni
ludzie? 15.4 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 55.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Niger? Tutaj: Większość ludności
znajduje się w najbardziej na południe wysuniętej krańcu kraju
wzdłuż granicy z Nigerią i Benin. Główne obszary miejskie
kraju Niger to: Niamey (stolica) 1,09 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Niger
Stolica kraju Niger to Niamey i rządowy typ pół

prezydenckich republik. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 7 regionów (regionów, pojedynczej - regionu)
i 1 dzielnicy ( communaute urbaine); Agadez, Diffa, Dosso,
Maradi, Niamey, Tahoua, Tillaberi, Zinde. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Niger, ważnymi produktami przemysłowymi są
wydobycie uranu drobiowego , ropa naftowa, cement, cegła,
mydło, tekstylia, przetwórstwo spożywcze, chemikalia, ubojnie.
Ważne produkty rolne to cowpeas, bawełna, orzeszki ziemne,
proso, sorgo, maniok (maniok, tapioka), ryż; bydło, owce,
kozy, wielbłądy, osły, konie,. Najważniejsze towary
eksportowe to rudy uranu, bydło, cowpeas, cebula, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Francja 31,3% ,
Tajlandia 11,6%, Malezja 11,1%, Nigeria 9,5%, Mali 5,6%,
Chiny 5,3% (2016). Najważniejsze towary importowe to



żywność, maszyny, pojazdy i części, ropa naftowa, zboża, a
najważniejsi partnerzy importowi to Francja 28,3%, Chiny
16,1%, USA 7,8%, Nigeria 5,8%, Tajlandia 5,8% (2016). Jak
bogaty jest Niger i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$1,200 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 45.4% (2014
oszacowanie).

Mapa - Niger
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Nigeria

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Nigeria.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Nigeria. Zacznijmy od flagi kraju Nigeria
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Nigeria - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Nigeria? Zacznijmy od

tego: Brytyjskie wpływy i kontrola nad tym, co stanie się
Nigerią i najbardziej zaludnionym krajem Afryki, wzrosły w
XIX wieku. Seria konstytucji po II wojnie światowej nadała
Nigerii większą autonomię. Po odzyskaniu niepodległości w
1960 r. Polityka była naznaczona przewrotami i przeważnie
rządami wojskowymi, aż do śmierci wojskowej głowy państwa
w 1998 r., Która umożliwiła transformację polityczną. W 1999
r. Przyjęto nową konstytucję i zakończono pokojowe przejście
do rządów cywilnych. Rząd nadal stoi w obliczu
zniechęcającego zadania instytucjonalizacji demokracji i
reformy gospodarki opartej na ropie naftowej, której dochody
zostały zmarnowane przez korupcję i złe zarządzanie. Ponadto
Nigeria nadal doświadcza długotrwałych napięć etnicznych i
religijnych. Chociaż zarówno wybory prezydenckie w 2003 i
2007 r. Były nękane przez znaczące nieprawidłowości i
przemoc, Nigeria przeżywa obecnie najdłuższy okres rządów
cywilnych od czasu uzyskania niepodległości. Wybory
powszechne w kwietniu 2007 r. Były pierwszym przeniesieniem
władzy cywilno-cywilnej w historii kraju, a wybory w 2011 r.
Uznano powszechnie za wiarygodne. Wybory w 2015 r. Są
uważane za najlepiej zarządzane w Nigerii od czasu powrotu do
rządów cywilnych, wraz z parasolową partią opozycyjną
Kongres All Progressives, pokonując rządzącą od 1999 r.
Długookreśloną Partię Ludowo-Demokratyczną. Historia i



wybory w 2011 r. zostały ogólnie uznane za wiarygodne.
Wybory w 2015 r. Są uważane za najlepiej zarządzane w
Nigerii od czasu powrotu do rządów cywilnych, wraz z
parasolową partią opozycyjną Kongres All Progressives,
pokonując rządzącą od 1999 r. Długookreśloną Partię
Ludowo-Demokratyczną. Historia i wybory w 2011 r. zostały
ogólnie uznane za wiarygodne. Wybory w 2015 r. Są uważane
za najlepiej zarządzane w Nigerii od czasu powrotu do rządów
cywilnych, wraz z parasolową partią opozycyjną Kongres All
Progressives, pokonując rządzącą od 1999 r. Długookreśloną
Partię Ludowo-Demokratyczną.

Geografia - Nigeria

Gdzie na świecie jest Nigeria?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, na granicy Zatoki
Gwinejskiej, między Beninem i Kamerunem. Całkowita
powierzchnia kraju Nigeria wynosi 923,768 km2, z czego
910,768 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: południowych nizinach wtapia się w
centralne wzgórza i płaskowyże; góry na południowym
wschodzie, równiny na północy. Najniższym punktem kraju
Nigeria jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Chappal
Waddi 2 419 m. Klimat jest zróżnicowana; równikowa na



południu, tropikalna w centrum, sucha w północnych.

Mieszkańcy - Nigeria
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Nigeria. Liczba to:

190,632,261. Ten kraj należy do najbardziej zaludnionych na
świecie. Kto tu mieszka? Nigeria, najludniejszy kraj Afryki,
składa się z ponad 250 grup etnicznych; najbardziej liczni i
politycznie wpływowi są: Hausa i Fulani 29%, Joruba 21%,
Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3,5%, Tiv
2,5%. Jakie są języki w kraju Nigeria? angielski (urzędowy),
Hausa, Joruba, Igbo (Ibo), Fulani, ponad 500 dodatkowych
rdzennych języków. A religie: muzułmańskich 50%
muzułmanów, chrześcijanie 40%, rdzenne przekonania 10%. Ile
lat mają przeciętni ludzie? 18.4 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
53.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Nigeria? Tutaj:
Największej populacji jakiegokolwiek afrykańskiego narodu;
znaczące skupiska ludności są rozproszone w całym kraju, a
obszary o największym zagęszczeniu znajdują się w
południowym i południowo-zachodnim. Główne obszary
miejskie kraju Nigeria to: Lagos 13.123 mln; Kano 3,587
milionów; Ibadan 3,16 miliona; Abudża (stolica) 2,44 miliona;
Port Harcourt 2,343 miliona; Benin City 1,496 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Nigeria
Stolica kraju Nigeria to Abuja i rządowy typ federalnej

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały



administracyjne - 36 państw i 1 terytorium; Abia, Adamawa,
Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross
River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Federalne Terytorium
Stołeczne, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina,
Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, Ogun, Ondo,
Osun, Oyo, Płaskowyż, Rzeki, Sokoto, Taraba, Yobe,
Zamfara. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Nigeria, ważnymi
produktami przemysłowymi są ropa naftowa, węgiel, cyna,
kolumbit; wyroby gumowe, drewno; skóry i skórki, tekstylia,
cement i inne materiały budowlane, produkty spożywcze,
obuwie, chemikalia, nawozy, druk, ceramika, stal. Ważne
produkty rolne to Kakao, orzeszki ziemne, bawełna, olej
palmowy, kukurydza, ryż, sorgo, proso, maniok (maniok,
tapioka), ignam, kauczuk; bydło, owce, kozy, świnie; drzewny;
ryba. Najważniejsze towary eksportowe to ropa naftowa i
produkty ropopochodne 95%, kakao, guma (2012 r.), a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Indie 34 %, USA
9%, Hiszpania 5,9%, Francja 5,8%, RPA 5,5%, Kanada 5,1%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny,
chemikalia, sprzęt transportowy, wyroby przemysłowe,
żywność i żywe zwierzęta, a najważniejsi partnerzy importowi
to Chiny 20,3%, USA 8,3%, Belgia 7,6% , Wielka Brytania
4,4%, Holandia 4,1% (2016). Jak bogaty jest Nigeria i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $5,900 (2017 oszacowanie). To
dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze



jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 70%
(2010 oszacowanie).

Mapa - Nigeria
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Niue - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Niue? Zacznijmy od tego:

Odległość Niue, a także różnice kulturowe i językowe między
mieszkańcami Polinezji a sąsiednimi Wyspami Cooka
spowodowały, że Niderlandy były administrowane oddzielnie.
Populacja wyspy nadal spada (od szczytu 5 200 w 1966 r. Do
1618 w 2017 r.) Z istotną emigracją do Nowej Zelandii 2400
km na południowy zachód.

Geografia - Niue

Gdzie na świecie jest Niue?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, wyspa na południowym
Pacyfiku, na wschód od Tonga. Całkowita powierzchnia kraju
Niue wynosi 260 km2, z czego 260 km2 to ziemia. To jest mały
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: strome
wapienne klify wzdłuż wybrzeża, środkowy płaskowyż.
Najniższym punktem kraju Niue jest Pacyfik Ocean 0 m,
najwyższy punkt nienazwana elewacja 1,4 km na wschód od
Hikutavake 80 m. Klimat jest tropikalny; zmodyfikowane przez
południowo-handlowe wiatry.

Mieszkańcy - Niue
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Niue. Liczba to: 1,618



(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? szacunek z lipca 2017 r.) Niuen 66,5%, część
Niuen 13,4%, non-Niuen 20,1% (w tym 12% europejska i
azjatycka oraz 8% mieszkańcy wysp Pacyfiku) (2011 r.). Jakie
są języki w kraju Niue? Niuean (oficjalny) 46% (język
polinezyjski blisko związane z Tongan i Samoan), Niuean i
angielskim 32%, angielskim (oficjalnym) 11%, Niuean i innymi
5%, innymi 6% (2011 est.). A religie: Ekalesia Niue
(Congregational Christian Church of Niue - Kościół
protestancki założony przez misjonarzy z London Missionary
Society) 67%, inne protestanckie 3% (zawiera Adwentystów
Dnia Siódmego 1%, prezbiterian 1% i metodystów 1%),
Mormon 10%, katolicy 10%, Świadkowie Jehowy 2%,
pozostali 6%, żaden 2% (prognoza 2011 r.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? nieznane. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: nieznany.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Niue? Tutaj: Populacja
rozmieszczona wokół peryferyjnych obszarów przybrzeżnych
wyspy. Główne obszary miejskie kraju Niue to: Alofi (stolica)
1000 (2014).

Rząd i gospodarka - Niue
Stolica kraju Niue to Alofi i rządowy typ samorządna

demokracja parlamentarna (Fouo Ekepule) w wolnym związku
z Nową Zelandią. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
brak; uwaga - nie ma podziału administracyjnego pierwszego
rzędu według definicji rządu USA, ale na drugim stanowisku.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Niue, ważnymi produktami



przemysłowymi są wyroby z bydła wołowego , przetwórstwo
spożywcze. Ważne produkty rolne to kokos, marakuja, miód,
limonki, taro, ignam, maniok (maniok, tapioka), słodkie
ziemniaki; trzoda chlewna, drób,. Najważniejsze towary
eksportowe to konserwowy krem kokosowy, kopra, miód,
wanilia, produkty marakui, łapy, rośliny okopowe, lipy, piłki,
znaczki, wyroby rzemieślnicze, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary importowe to
żywność, żywe zwierzęta, wyroby przemysłowe, maszyny,
paliwa, smary, chemikalia, narkotyki, a najważniejsi partnerzy
importowi to nieznane. Jak bogaty jest Niue i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $5,800 (2003 oszacowanie). To dość niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Niue
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Mariany Północne - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Mariany Północne?

Zacznijmy od tego: Pod administracją Stanów Zjednoczonych
w ramach Powierniczego Terytorium NZ na Pacyfiku,
mieszkańcy Północnych Mariana Wysp zdecydowali, że w
latach 70. XX wieku nie będą dążyć do niepodległości, lecz
zamiast tego nawiążą bliższe stosunki z USA. Negocjacje w
sprawie statusu terytorialnego rozpoczęły się w 1972 roku.
Porozumienie o ustanowieniu wspólnoty w unii politycznej z
USA zostało zatwierdzone w 1975 roku i weszło w życie 24
marca 1976 roku. Nowy rząd i konstytucja weszła w życie w
1978 roku.

Geografia - Mariany Północne

Gdzie na świecie jest Mariany
Północne? Lokalizacja tego kraju to Oceania, wyspy w
Północny Pacyfik, około trzech czwartych drogi z Hawajów na
Filipiny. Całkowita powierzchnia kraju Mariany Północne
wynosi 464 km2, z czego 464 km2 to ziemia. To jest mały kraj.
Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: południowymi
wyspami tego archipelagu biegnącego z północy na południe są
wapień z frędzlonymi rafami koralowymi; wyspy północne są
wulkaniczne, z aktywnymi wulkanami na kilku wyspach.



Najniższym punktem kraju Mariany Północne jest Oceanu
Spokojnego 0 m, najwyższy punkt nienazwana elewacja na
Agrihan 965 m. Klimat jest Tropikalne morze; umiarkowane
przez północno-wschodnie wiatry, niewielkie wahania
sezonowe; pora sucha od grudnia do czerwca, pora deszczowa
od lipca do Octobe.

Mieszkańcy - Mariany Północne
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Mariany Północne. Liczba

to: 52,263 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Azjatyckie 50% (obejmuje Filipiński
35,3%, chiński 6,8%, koreański 4,2% i inne azjatyckie 3,7%),
rodzimy Hawajczyk lub inny wyspiarski rejon wysp Pacyfiku
34,9% (w tym Chamorro 23,9%, Carolinian 4,6%, i inny
rdzenni mieszkańcy Hawajów lub Pacyfiku 6,4%), inne 2,5 %,
dwie lub więcej grup etnicznych lub ras 12,7% (2010 est.).
Jakie są języki w kraju Mariany Północne? Języki filipińskie
32,8%, Chamorro (oficjalny) 24,1%, angielski (oficjalny) 17%,
inne języki wysp Pacyfiku 10,1%, chiński 6,8%, inne azjatyckie
języki 7,3%, inne 1,9% (2010 r.). A religie: Chrześcijańscy
(większość rzymskokatolicka, chociaż tradycyjne poglądy i
tabu można wciąż znaleźć). Ile lat mają przeciętni ludzie? 33.6
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 75.4 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Mariany Północne? Tutaj: około 90%
ludności mieszka na wyspie Saipan. Główne obszary miejskie
kraju Mariany Północne to: Saipan (stolica) 49 000 (2014).



Rząd i gospodarka - Mariany Północne
Stolica kraju Mariany Północne to Saipan i rządowy typ

demokracja prezydencka; wspólnota w unii politycznej z USA.
Rzućmy okiem na podziały administracyjne - brak (wspólnota
w unii politycznej z USA); nie ma podziału administracyjnego
pierwszego rzędu według definicji rządu USA, ale w drugim
rzędzie są 4 gminy: Wyspy Północne, Rota, Saipan, Tinian. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Mariany Północne, ważnymi
produktami przemysłowymi są turystyka, bankowość,
budownictwo, rybołówstwo, wyroby rzemieślnicze, inne usługi.
Ważne produkty rolne to Warzyw i melonów, owoców i
orzechów; rośliny ozdobne; żywy inwentarz, drób, jaja;
produkty rybołówstwa i akwakultury. Najważniejsze towary
eksportowe to odzieży, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary importowe to
żywność, sprzęt i materiały budowlane, produkty naftowe, a
najważniejsi partnerzy importowi to nieznane. Jak bogaty jest
Mariany Północne i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$13,300 (2013 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Mariany Północne
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Norwegia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Norwegia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Norwegia. Zacznijmy od flagi kraju
Norwegia tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Norwegia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Norwegia? Zacznijmy od

tego: Dwa wieki wikingów na Europę zaczęły ustępować po
przyjęciu chrześcijaństwa przez króla Olafa Tryggvasona w 994
r .; nawrócenie królestwa norweskiego nastąpiło w ciągu
następnych kilku dziesięcioleci. W 1397 Norwegia została
wchłonięta do związku z Danią, który trwał ponad cztery wieki.
W 1814 r. Norwegowie oparli się cesji swojego kraju w
Szwecji i przyjęli nową konstytucję. Szwecja następnie
zaatakowała Norwegię, ale zgodziła się, aby Norwegia
utrzymała konstytucję w zamian za przyjęcie związku pod
szwedzkim królem. Rosnący nacjonalizm w całym XIX wieku
doprowadził do referendum z 1905 r. Przyznającego
niepodległość Norwegii. Chociaż w I wojnie światowej
Norwegia pozostała neutralna, poniosła ciężkie straty.
Norwegia ogłosiła swoją neutralność na początku II wojny
światowej, ale przez pięć lat była okupowana przez
nazistowskie Niemcy (1940-45). W 1949 roku Norwegia
porzuciła neutralność i stała się członkiem NATO. Odkrycie
ropy i gazu na sąsiednich wodach w późnych latach
sześćdziesiątych zwiększyło gospodarcze wpływy Norwegii. W
referendach przeprowadzonych w 1972 i 1994 r. Norwegia
odrzuciła przystąpienie do UE. Kluczowe kwestie krajowe
obejmują imigrację i integrację mniejszości etnicznych,
utrzymanie rozległej sieci bezpieczeństwa w kraju ze starzeniem



się ludności oraz zachowanie konkurencyjności gospodarczej.
Geografia - Norwegia

Gdzie na świecie jest Norwegia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Północna, granicząca z
Morzem Północnym i Północnym Atlantykiem, na zachód od
Szwecji. Całkowita powierzchnia kraju Norwegia wynosi
323,802 km2, z czego 304,282 km2 to ziemia. To dość duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
zlodowaciała; głównie wysokie płaskowyże i chropowate góry
przełamane przez żyzne doliny; małe, rozproszone równiny; linia
brzegowa głęboko wcięta przez fiordy; arktyczna tundra na
północy. Najniższym punktem kraju Norwegia jest Morze
Norweskie 0 m, najwyższy punkt Galdhopiggen 2469 m.
Klimat jest wzdłuż wybrzeża, zmodyfikowany przez prąd
północnoatlantycki; zimniejsze wnętrze ze zwiększonymi
opadami i chłodniejszymi latami; deszczowa przez cały rok na
zachodnim wybrzeżu.

Mieszkańcy - Norwegia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Norwegia. Liczba to:

5,320,045 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża



populacja. Kto tu mieszka? Norweski 83,2% (obejmuje około
60 000 Sami), inne europejskie 8,3%, pozostałe 8,5% (2017
r.). Jakie są języki w kraju Norwegia? Bokmal Norwegian
(oficjalny), Nynorsk Norwegian (oficjalny) , małe mniejszości
Samów i Fińskiego. A religie: Kościoła norweskiego
(ewangelicki luteranin - oficjalny) 71,5%, katolicki 2,8%, inny
chrześcijanin 3,9%, muzułmanin 2,8%, inne 2%, nieokreślony
7,5% (2016 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 39.2 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 81.9 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Norwegia? Tutaj: większość Norwegów mieszka na
południu, gdzie klimat jest łagodniejszy, a łączność z
kontynentem europejskim jest lepsza; skupiska ludności
znajdują się na całym wybrzeżu Morza Północnego na
południowym zachodzie, a Skaggerak na południowym
wschodzie; wewnętrzne obszary północy pozostają słabo
zaludnione. Główne obszary miejskie kraju Norwegia to:
OSLO (stolica) 936 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Norwegia
Stolica kraju Norwegia to Oslo i rządowy typ

parlamentarna monarchia konstytucyjna. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 19 hrabstw (fylker, singular - fylke);
Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark,
Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag,
Oppland, Oslo, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-
Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold. Jeśli chodzi
o ekonomię kraju Norwegia, ważnymi produktami



przemysłowymi są ropa naftowa i gaz, transport, rybołówstwo,
akwakultura, przetwórstwo spożywcze, przemysł stoczniowy,
pulpa i wyroby z papieru, metali, chemikaliów, drewna,
górnictwo, tekstylia. Ważne produkty rolne to Jęczmień,
pszenica, ziemniaki; wieprzowina, wołowina, cielęcina, mleko;
ryby. Najważniejsze towary eksportowe to ropy naftowej i
produktów naftowych, maszyny i urządzenia, metale,
chemikalia, statki, ryby, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są UK 21 %, Niemcy 14,4%, Holandia 10,7%,
Francja 6,9%, Szwecja 6,5%, Belgia 4,4%, USA 4,3%, Dania
4% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i
sprzęt, chemikalia, metale, artykuły spożywcze, a najważniejsi
partnerzy importowi to Niemcy 12,2%, Szwecja 12,2%, Chiny
11,2%, USA 6,6%, Dania 5,7%, Wielka Brytania 5,2%,
Holandia 4,1% (2016). Jak bogaty jest Norwegia i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $70,600 (2017 oszacowanie). Oznacza to,
że ludzie tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Norwegia
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szczegółowa mapa Oman. Zacznijmy od flagi kraju Oman tutaj:
 

Oman - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Oman? Zacznijmy od tego:

Mieszkańcy Omanu od dawna prosperują z handlu Oceanem
Indyjskim. Pod koniec XVIII wieku powstały sułtanat w
Maskacie podpisał pierwszą z serii umów o przyjaźni z Wielką
Brytanią. Z czasem wzrosło uzależnienie Omanu od brytyjskich
doradców politycznych i wojskowych, chociaż Sułtanat nigdy
nie stał się brytyjską kolonią. W 1970 r. Qaboos bin Said Al-
Said obalił swojego ojca i od tego czasu rządził jako sułtan, ale
nie wyznaczył następcy. Jego obszerny program modernizacji
otworzył kraj na zewnątrz, przy jednoczesnym zachowaniu
długotrwałych bliskich związków z Wielką Brytanią i USA.
Umiarkowana, niezależna polityka zagraniczna Omanu dążyła
do utrzymywania dobrych stosunków z sąsiadami i unikania
zewnętrznych uwikłań. Zainspirowany popularnymi
powstaniami, które przetoczyły się na Bliski Wschód i Afrykę
Północną od stycznia 2011 r., Niektórzy z Omanich
zorganizowali demonstracje, wzywając do zwiększenia miejsc
pracy i korzyści gospodarczych oraz położenia kresu korupcji.
W odpowiedzi na te żądania protestujących, Qaboos w 2011 r.
Zobowiązał się do przeprowadzenia reform gospodarczych i
politycznych, takich jak przyznanie uprawnień legislacyjnych i
regulacyjnych do Madżlis al-Shura i zwiększenie zasiłków dla
bezrobotnych. Ponadto w sierpniu 2012 r. Sułtan ogłosił



królewską dyrektywę nakazującą szybkie wdrożenie
krajowego planu tworzenia miejsc pracy dla tysięcy miejsc
pracy w Omani. W ramach starań rządu o zdecentralizowanie
władzy i umożliwienie większego udziału obywateli w lokalnym
zarządzaniu, Oman pomyślnie przeprowadził pierwsze wybory
do samorządów miejskich w grudniu 2012 roku. Ogłoszone
przez sułtana w 2011 r. Rady miejskie są w stanie doradzać
Royal Court na temat potrzeb lokalnych okręgów w 11
gubernatorach Omanu. Sułtan powrócił do Omanu w marcu
2015 r. Po ośmiu miesiącach pobytu w Niemczech, gdzie
otrzymał leczenie. Od tego czasu pojawił się publicznie przy
kilku okazjach.

Geografia - Oman

Gdzie na świecie jest Oman?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, graniczący z Morzem
Arabskim, Zatoką Omańską i Zatoką Perską, między Jemenem
a UAE. Całkowita powierzchnia kraju Oman wynosi 309,500
km2, z czego 309,500 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: centralne równiny
pustyni, chropowaty gór na północ i południe. Najniższym
punktem kraju Oman jest Morze Arabskie 0 m, najwyższy
punkt Jabal Shams 3004 m. Klimat jest sucha pustynia; gorący,



wilgotny wzdłuż wybrzeża; gorące, suche wnętrze; silny zachód
letni monsun (od maja do września) w dalekim południu.

Mieszkańcy - Oman
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Oman. Liczba to:

3,424,386 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Arab, Baluchi,
południowoazjatycka (indyjska, pakistańska, lankijska,
Bangladeszu), afrykańska. Jakie są języki w kraju Oman?
arabska (oficjalna), angielska, boliuchi, urdu, indonezyjskie
dialekty. A religie: muzułmańskie 85,9%, chrześcijańska 6,5%,
hinduska 5,5%, buddyjska 0,8%, żydowska. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 25.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 75.7 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Oman? Tutaj: Zdecydowana
większość ludności znajduje się w górach Al Hagar i na ich
obrzeżach na północy kraju; w pobliżu miasta Salala na dalekim
południu znajduje się inna mniejsza gromada; większość kraju
pozostaje słabo zaludniona. Główne obszary miejskie kraju
Oman to: Muscat (stolica) 838 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Oman
Stolica kraju Oman to Muscat i rządowy typ monarchia

absolutna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 11
gubernatorstw (muhafazat, liczba pojedyncza - muhafaza); Ad
Dakhiliyah, Al Buraymi, Al Wusta, Az Zahirah, Janub al Batinah
(Al Batinah South), Janub ash Sharqiyah (Ash Sharqiyah
South), Masqat (Muscat), Musandam, Shamal al Batinah (Al



Batinah North), Shamal ash Sharqiyah ( Ash Sharqiyah North),
Zufar (Dhofar). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Oman, ważnymi
produktami przemysłowymi są wydobycia ropy i rafinacji,
naturalne i skroplone produkcji gazu ziemnego; budowa,
cement, miedź, stal, chemikalia, światłowody. Ważne produkty
rolne to , bananów, lucerny, warzyw; wielbłądy, bydło; ryby.
Najważniejsze towary eksportowe to ropa naftowa, reeksport,
ryby, metale, tekstylia, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Chiny 47,8%, ZEA 8,3%, Indie 4,1%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt
transportowy, towary przemysłowe, żywność, zwierzęta
gospodarskie, smary, a najważniejsi partnerzy importowi to
ZEA 44,9%, Chiny 4,8%, Indie 4,8% (2016). Jak bogaty jest
Oman i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $45,500 (2017
oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Oman
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Pakistan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Pakistan? Zacznijmy od

tego: Cywilizacja doliny Indusu, jedna z najstarszych na świecie,
która sięga co najmniej 5000 lat, rozłożyła się na wiele z tego,
co obecnie stanowi Pakistan. W drugim tysiącleciu pne
pozostałości tej kultury połączyły się z migrującymi ludami
indoaryjskimi. Obszar ten w następnych stuleciach przechodził
kolejne inwazje od Persów, Greków, Scytów, Arabów (którzy
przynieśli islam), Afgańczyków i Turków. Imperium Mogołów
rozkwitło w XVI i XVII wieku; Brytyjczycy zaczęli dominować
w regionie w XVIII wieku. Oddzielenie w 1947 r. Brytyjskich
Indii od muzułmańskiego państwa Pakistanu (z częściami
zachodnimi i wschodnimi) iw dużej mierze hinduskie Indie nigdy
nie zostało rozwiązane zadowalająco, a Indie i Pakistan stoczyły
dwie wojny i ograniczony konflikt - w latach 1947-48, 1965 i
1999 odpowiednio - na spornym terytorium Kaszmiru. Trzecia
wojna między tymi krajami w 1971 r. - w której Indie
skapitalizowały nad marginalizacją Bengalczyków w
pakistańskiej polityce Islamabadu - spowodowała, że wschodni
Pakistan stał się odrębnym narodem Bangladeszu. W
odpowiedzi na indyjskie testy broni jądrowej Pakistan
przeprowadził własne testy w połowie 1998 roku. Stosunki
między Indiami a Pakistanem uległy poprawie w połowie lat
2000., ale od listopada 2008 r. Uległy gwałtownym zmianom i
zostały dodatkowo napięte przez ataki w Indiach przez



bojowników podejrzewanych o to, że mają siedzibę w
Pakistanie. Nawaz Sharif objął stanowisko premiera w 2013 r.,
Po raz pierwszy w pakistańskiej historii, że demokratycznie
wybrany rząd ukończył pełną kadencję i przeszedł na kolejny
demokratycznie wybrany rząd. W lipcu 2017 r. Sąd Najwyższy
zdyskwalifikował Sharif z urzędu, a Shahid Khaqan Abbasi
zastąpił go w sierpniu na stanowisko premiera. Pakistan był
zaangażowany w dziesięcioleci konflikt zbrojny z grupami
bojowników, które atakują instytucje rządowe i ludność
cywilną, w tym Pakistańsko-Talibański Pakistan (TTP) i inne
sieci bojowników.

Geografia - Pakistan

Gdzie na świecie jest Pakistan?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowa, granicząca z
Morzem Arabskim, pomiędzy Indiami na wschodzie a Iranem i
Afganistanem na zachodzie i Chinami na północy. Całkowita
powierzchnia kraju Pakistan wynosi 796,095 km2, z czego
770,875 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: podzielony na trzech głównych
obszarach geograficznych: północne wyżyny, zwykły Indus
Rzeka w centrum i na wschodzie i Beludżystan Plateau w
południowej i zachodniej. Najniższym punktem kraju Pakistan
jest Morze Arabskie 0 m, najwyższy punkt K2 (Mt. Godwin-



Austen) 8611 m. Klimat jest większości gorąca, sucha pustynia;
umiarkowany na północnym zachodzie; Arktyczny na północy.

Mieszkańcy - Pakistan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Pakistan. Liczba to:

204,924,861 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka?
Pendżabski 44,7%, pasztun (Pathan) 15,4%, sindhi 14,1%,
sariaki 8,4%, muhajry 7,6%, balochi 3,6%, pozostałe 6,3%.
Jakie są języki w kraju Pakistan? pendżabski 48%, sindhi 12%,
saraiki (wariant pendżabski) 10%, paszto (alternatywne imię,
Pashtu) 8%, Urdu (oficjalny) 8%, Balochi 3%, Hindko 2%,
Brahui 1%, angielski (oficjalny, lingua franca pakistańskiej elity i
większości ministerstw), Buruszaski i 8%. A religie: muzułmanin
(oficjalny ) 96,4% (sunnicka 85-90%, szyicka 10-15%), inne
(w tym chrześcijańska i hinduska) 3,6% (2010 rok.). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 23.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
68.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Pakistan? Tutaj:
Rzeka Indus i jej dopływy przyciągają większość osada, z
prowincją Pendżab najgęściej zaludnioną. Główne obszary
miejskie kraju Pakistan to: Karaczi 16,618 milionów; Lahore
8,741 mln; Fajsalabad 3,567 miliona; Rawalpindi 2,506
miliona; Multan 1,921 mln; Islamabad (stolica) 1,365 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Pakistan
Stolica kraju Pakistan to Islamabad i rządowy typ federalna



republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 4 prowincje, 1 terytorium i 1 terytorium
stołeczne; Balochistan, Terytoria Plemienne Administrowane
Federalnie, Islamabad Capital Territory, Khyber Pakhtunkhwa
(dawniej North-West Frontier Province), Pendżab, Sindh. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Pakistan, ważnymi produktami
przemysłowymi są tekstylia i odzież, przetwórstwo spożywcze,
farmaceutyki, narzędzia chirurgiczne, materiały budowlane,
wyroby z papieru, nawóz, krewetki. Ważne produkty rolne to
bawełna, pszenica, ryż, trzcina cukrowa, owoce, warzywa;
mleko, wołowina, baranina, jaja. Najważniejsze towary
eksportowe to tkaniny (odzież, bielizna pościelowa, tkanina
bawełniana, przędza), ryż, wyroby skórzane, artykuły
sportowe, chemikalia , produkuje, instrumenty chirurgiczne,
dywany i dywaniki, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są USA 16,3%, Chiny 7,6%, Zjednoczone
Królestwo 7,4%, Afganistan 6,5%, Niemcy 5,7% (2016).
Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa, produkty
naftowe, maszyny, tworzywa sztuczne, sprzęt transportowy,
oleje jadalne, papier i tektura, żelazo i stal, herbata, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 29,1%, Zjednoczone
Emiraty Arabskie 13,2%, Indonezja 4,4%, 4,3%, Japonia
4,2% (2016). Jak bogaty jest Pakistan i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $5,400 (2017 oszacowanie). To dość niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba



- populacja poniżej granicy ubóstwa: 29.5% (FY2013
oszacowanie).

Mapa - Pakistan
 

Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Palau

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Palau. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Palau.
Zacznijmy od flagi kraju Palau tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Palau - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Palau? Zacznijmy od tego:

Po trzech dekadach w ramach ONZ Powierniczego Terytorium
Pacyfiku pod administracją USA, ta najbardziej na zachód
położona grupa Caroline Islands zdecydowała się na
niepodległość w 1978 roku, zamiast dołączyć do
Sfederowanych Stanów Mikronezji. Porozumienie o wolnym
stowarzyszeniu z USA zostało zatwierdzone w 1986 r., Ale nie
zostało ratyfikowane do 1993 r. Zaczęło obowiązywać w
następnym roku, kiedy wyspy uzyskały niepodległość.

Geografia - Palau

Gdzie na świecie jest Palau?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp na północnym
Pacyfiku, na południowy wschód od Filipin. Całkowita
powierzchnia kraju Palau wynosi 459 km2, z czego 459 km2 to
ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: zmienna topografia od wysokiej, górskiej głównej
wyspy Babelthuap do niskich, koralowych wysp zwykle
otoczonych dużymi rafami koralowymi. Najniższym punktem
kraju Palau jest Ocean Spokojny 0 m, najwyższy punkt Mount
Ngerchelchuus 242 m. Klimat jest tropikalny; ciepło i wilgotno;



pora deszczowa maj do Novembe.

Mieszkańcy - Palau
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Palau. Liczba to: 21,431

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? Palauan (mikronezjańska z domieszką malajskich i
melanezyjskich) 73%, Carolinian 2%, azjatycki 21,7%,
kaukaski 1,2%, inny 2,1% (2015 r.). Jakie są języki w kraju
Palau? Palauan (urzędnik na większości wysp) 65,2%, inne
Mikronezyjskie 1,9%, angielski (oficjalny) 19,1%, Filipiński
9,9%, chiński 1,2%, pozostałe 2,8%. A religie: rzymsko-
katolickie 45,3%, protestanckie 34,9% (w tym ewangelicki
26,4%, adwentysta dnia siódmego 6,9%, zgromadzenie Boga
9,9%, baptysta 7%), modekngei 5,7% (rdzenne dla Palau),
muzułmanin 3%, mormoni 1,5%, pozostałe 9,7% (2015 r.). Ile
lat mają przeciętni ludzie? 33.4 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
73.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Palau? Tutaj:
większość ludności znajduje się na południowym krańcu
głównej wyspy Babelthuap. Główne obszary miejskie kraju
Palau to: Melekeok (stolica) 299 (2012).

Rząd i gospodarka - Palau
Stolica kraju Palau to Ngerulmud i rządowy typ republika

prezydencka w wolnym związku z USA. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 16 stanów; Aimeliik, Airai, Angaur,
Hatohobei, Kayangel, Koror, Melekeok, Ngaraard,
Ngarchelong, Ngardmau, Ngatpang, Ngchesar, Ngeremlengui,



Ngiwal, Peleliu, Sonsorol. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Palau,
ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka okra ,
rybołówstwo, rolnictwo na własne potrzeby. Ważne produkty
rolne to kokosy, maniok (maniok, tapioka), słodkie ziemniaki;
ryby, świnie, kurczaki, jaja, banany, papaja, chleb chlebowy,
kalmary, kwaśno, polinezyjskie kasztany, migdały polinezyjskie,
mango, taro, guawa, fasola, ogórki, dynia / dynia (różne),
bakłażan, zielona cebula, kangkong (rukiew wodna) , kapusta
(różne), rzodkiewka, orzechy betelu, melony, papryka, noni,.
Najważniejsze towary eksportowe to skorupiaki, tuńczyk, inne
ryby (wiele gatunków), a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Grecja 82,4%, USA 6,9% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt, paliwa,
metale; artykuły spożywcze:, a najważniejsi partnerzy importowi
to USA 24,6%, Japonia 19,8%, Chiny 14,3%, Guam 14,2%,
Filipiny 4,4% (2016). Jak bogaty jest Palau i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $16,700 (2017 oszacowanie). To całkiem
dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Palau
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Panama

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Panama.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Panama. Zacznijmy od flagi kraju Panama
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Panama - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Panama? Zacznijmy od

tego: Odkryta i osiedlona przez Hiszpanów w XVI wieku,
Panama zerwała z Hiszpanią w 1821 roku i dołączyła do
związku Kolumbii, Ekwadoru i Wenezueli - nazywanego
Republiką Gran Colombia. Kiedy ten ostatni rozwiązany w
1830 roku, Panama pozostała częścią Kolumbii. Dzięki
poparciu USA Panama oddzieliła się od Kolumbii w 1903 roku
i szybko podpisała traktat z USA, umożliwiający budowę
kanału i suwerenność USA nad pasmem ziemi po obu stronach
struktury (Strefa Kanału Panamskiego). Kanał Panamski został
zbudowany przez Korpus Inżynierów USA w latach 1904-
1914. W 1977 roku podpisano umowę o całkowitym
przeniesieniu Kanału z USA do Panamy do końca wieku.
Niektóre części Strefy i rosnąca odpowiedzialność za Kanał
zostały przeniesione w kolejnych dekadach. Dzięki pomocy
USA,

Geografia - Panama

Gdzie na świecie jest Panama?
Lokalizacja tego kraju to Ameryka Środkowa, granicząca
zarówno z Morzem Karaibskim, jak i Północnym Pacyfikiem,



między Kolumbią a Kostaryką. Całkowita powierzchnia kraju
Panama wynosi 75,420 km2, z czego 74,340 km2 to ziemia. To
nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: wnętrze głównie strome, nierówne góry z rozciętymi
płaskowyżami; Nadbrzeżne równiny z falistymi wzgórzami.
Najniższym punktem kraju Panama jest Pacyfik Ocean 0 m,
najwyższy punkt Wulkan Baru 3475 m. Klimat jest tropikalne
wody morskie; gorący, wilgotny, pochmurny; przedłużająca się
pora deszczowa (od maja do stycznia), krótka pora sucha (od
stycznia do maja).

Mieszkańcy - Panama
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Panama. Liczba to:

3,753,142 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? mestizo (mieszane indiańskie i białe)
65%, rdzenni Amerykanie 12,3% (Ngabe 7,6%, Kuna 2,4%,
Embera 0,9%, trąbka 0,8%, inne 0,4%, nieokreślone 0,2%),
czarne lub afrykańskie pochodzenie 9,2%, mulat 6,8% , biały
6,7% (2010 rok.). Jakie są języki w kraju Panama? Hiszpański
(oficjalny), języki tubylcze (w tym Ngabere (lub Guaymi),
Buglere, Kuna, Embera, Wounaan, Naso (lub Teribe) i Bri Bri),
Panamski angielski kreolski (podobny do jamajskiego Angielski
kreolski, mieszanka angielskiego i hiszpańskiego z elementami
Ngabere, znany również jako Guari Guari i Colon Creole),
angielski, chiński (Yue i Hakka), arabski, francuski kreolski,
inny (jidysz, hebrajski, koreański, japoński). A religie: rzymsko-
katolicki 85%, protestant 15%. Ile lat mają przeciętni ludzie?
29.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc



połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 78.8 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Panama? Tutaj: ludność koncentruje
się w kierunku centrum kraju, szczególnie wokół Kanału, ale
znaczna część populacji mieszka również na dalekim zachodzie
wokół Dawida; wschodnia część kraju to słabo zamieszkała.
Główne obszary miejskie kraju Panama to: Panama MIASTA
(stolica) 1,673 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Panama
Stolica kraju Panama to Panama City i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 10 prowincji (prowincje, liczba pojedyncza) -
provincia) i 3 rdzenne regiony (comarcas); Bocas del Toro,
Chiriqui, Cocle, Colon, Darien, Embera-Wounaan, Herrera,
Guna Yala, Los Santos, Ngobe-Bugle, Panama, Panama Oeste,
Veraguas. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Panama, ważnymi
produktami przemysłowymi są budownictwo, parzenia,
materiały cementowe i inne budowy, mielenie cukru. Ważne
produkty rolne to Banany, ryż, kukurydza, kawa, trzcina
cukrowa, warzywa; żywy inwentarz; krewetki. Najważniejsze
towary eksportowe to owoce i orzechy, ryby, odpady żelaza i
stali, drewna, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
US 21,4%, Holandia 15,2%, Kostaryka 6%, Chiny 5,6%
(2016 ). Najważniejsze towary importowe to paliwa, maszyny,
pojazdy, żelazne i stalowe pręty, farmaceutyki, a najważniejsi
partnerzy importowi to USA 25,7%, Chiny 9,2%, Meksyk
5,3% (2016). Jak bogaty jest Panama i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca



(PPP): $24,300 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy
życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 23%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Panama
 

Gorąco polecamy

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199


Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Papua-Nowa Gwinea

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Papua-Nowa
Gwinea. Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Papua-Nowa Gwinea. Zacznijmy od flagi
kraju Papua-Nowa Gwinea tutaj:
 

Papua-Nowa Gwinea - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Papua-Nowa Gwinea?

Zacznijmy od tego: Wschodnia część wyspy Nowej Gwinei -
druga co do wielkości na świecie - została podzielona między
Niemcy (północ) i Zjednoczone Królestwo (południe) w 1885

http://mapsguides.com/


r. Ostatni obszar został przeniesiony do Australii w 1902 r.,
Która zajęła północną część podczas wojny światowej Ja i
nadal zarządzałem połączonymi obszarami do czasu uzyskania
niepodległości w 1975 r. Dziewięcioletnia rewolta
secesjonistyczna na wyspie Bougainville zakończyła się w 1997
r., Po odebraniu życia około 20 000 osób. Od 2001 roku
Bougainville ma autonomię. Zgodnie z warunkami porozumienia
pokojowego rok 2015 jest rokiem otwarcia pięcioletniego
okna do przeprowadzenia referendum w sprawie
niepodległości.

Geografia - Papua-Nowa Gwinea

Gdzie na świecie jest Papua-Nowa
Gwinea? Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp
obejmująca wschodnią połowę wyspy Nowej Gwinei między
Morzem Koralowym a południowym Pacyfikiem, na wschód
od Indonezji. Całkowita powierzchnia kraju Papua-Nowa
Gwinea wynosi 462,840 km2, z czego 452,860 km2 to ziemia.
To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: głównie góry z nizinami przybrzeżnymi i pagórkami
tocznymi. Najniższym punktem kraju Papua-Nowa Gwinea jest
Ocean Spokojny 0 m, najwyższy punkt Mount Wilhelm 4,509
m. Klimat jest tropikalny; monsun północno-zachodni (od
grudnia do marca), monsun południowo-wschodni (od maja do



października); niewielkie wahania temperatury sezonowej.

Mieszkańcy - Papua-Nowa Gwinea
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Papua-Nowa Gwinea.

Liczba to: 6,909,701 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo
duża populacja. Kto tu mieszka? Melanezyjskie, Papuaskie,
Negrito, Mikronezyjskie, Polinezji. Jakie są języki w kraju
Papua-Nowa Gwinea? Tok Pisin (urzędowy), angielski
(urzędowy), Hiri Motu (urzędowy), około 839 rdzennych
języków obcych (około 12% całkowitej liczby ludności świata);
w wielu językach jest mniej niż 1000 mówców,. A religie:
katolicy 27%, protestanci 69,4% (ewangelicki luteranin 19,5%,
Zjednoczony Kościół 11,5%, adwentysta dnia siódmego 10%,
zielonoświątkowiec 8,6%, sojusz ewangelicki 5,2%, anglikański
3,2%, baptysta 2,5%, inni protestanci: 8,9%), Baha'i 0,3%,
rdzenna wiara i inne 3,3% (2000 r.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 23.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 67.3 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Papua-Nowa Gwinea? Tutaj:
populacji skoncentrowanej na wyżynach i wschodnich
obszarach przybrzeżnych na wyspie Nowa Gwinea; głównie
dystrybucja wiejska, w której tylko jedna piąta ludności
zamieszkuje obszary miejskie. Główne obszary miejskie kraju
Papua-Nowa Gwinea to: PORT Moresby (stolica) 345 000
(2015).

Rząd i gospodarka - Papua-Nowa Gwinea
Stolica kraju Papua-Nowa Gwinea to Port Moresby i



rządowy typ demokracja parlamentarna (parlament narodowy)
w ramach monarchii konstytucyjnej; Rzeczypospolitej. Rzućmy
okiem na podziały administracyjne - 20 prowincje, 1 region
autonomiczny i 1 okręg; Bougainville, Central, Chimbu, Eastern
Highlands, East New Britain, East Sepik, Enga, Gulf, Hela,
Jiwaka, Madang, Manus, Milne Bay, Morobe, National
Capital, Nowa Irlandia, Northern, Southern Highlands,
Western, Western Highlands, West New Britain, West Sepik.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Papua-Nowa Gwinea, ważnymi
produktami przemysłowymi są kruszenie, rozdrabnianie oleju
palmowego, produkcja sklejki, produkcja wiórów
drewnianych; wydobycie (złoto, srebro, miedź); ropa naftowa i
produkty ropopochodne; budownictwo, turystyka. Ważne
produkty rolne to kawa, kakao, kopra, jądra palmowe,
herbata, cukier, kauczuk, słodkie ziemniaki, owoce, warzywa,
wanilia; drób, wieprzowina; skorupiaki,. Najważniejsze towary
eksportowe to ropa, złoto, ruda miedzi, kłody, olej palmowy,
kawa, kakao, raki, krewetki, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Singapur 23,7%, Australia 22,9%, Japonia
13,2%, Chiny 11,9% (2016). Najważniejsze towary importowe
to maszyny i transport sprzęt, wyroby przemysłowe, żywność,
paliwa, chemikalia, a najważniejsi partnerzy importowi to
Australia 36%, Chiny 14,9%, Singapur 8,5%, Malezja 7,5%
(2016). Jak bogaty jest Papua-Nowa Gwinea i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $3,800 (2017 oszacowanie). To jest bardzo
niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do



względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 37% (2002
oszacowanie).

Mapa - Papua-Nowa Gwinea
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Paragwaj

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Paragwaj.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Paragwaj. Zacznijmy od flagi kraju
Paragwaj tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Paragwaj - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Paragwaj? Zacznijmy od

tego: Paragwaj uzyskał niepodległość od Hiszpanii w 1811
roku. W katastrofalnej wojnie potrójnego sojuszu (1865-70) -
pomiędzy Paragwajem a Argentyną, Brazylią i Urugwajem -
Paragwaj stracił dwie trzecie dorosłych mężczyzn i znaczną
część swojego terytorium. Kraj stagnował się ekonomicznie
przez następne pół wieku. Po wojnie Chaco w latach 1932-35
z Boliwią, Paragwaj zyskał dużą część regionu nizinnego
Chaco. 35-letnia dyktatura wojskowa Alfredo Stroessnera
zakończyła się w 1989 r., A pomimo znacznego wzrostu
sporów politycznych w ostatnich latach, Paragwaj
przeprowadził stosunkowo wolne i regularne wybory
prezydenckie od czasu powrotu kraju do demokracji.

Geografia - Paragwaj

Gdzie na świecie jest Paragwaj?
Lokalizacja tego kraju to Środkowa Ameryka Południowa,
północny wschód od Argentyny, południowy zachód od
Brazylii. Całkowita powierzchnia kraju Paragwaj wynosi



406,752 km2, z czego 397,302 km2 to ziemia. To dość duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
trawiastych równinach i zalesionych wzgórzach na wschód od
Rio Paragwaj; Gran Chaco zachodnim regionie Rio Paragwaju
przeważnie niskie, bagnistych zwykły pobliżu rzeki i suszy
leśnych i kolczastych zarośla innym. Najniższym punktem kraju
Paragwaj jest węzeł Rio Paragwaju Rio Parana 46 m,
najwyższy punkt Cerro Peró 842 m. Klimat jest
podzwrotnikowy do umiarkowanego; znaczne opady we
wschodnich częściach, stając się półsuche na dalekich,
zachodnich.

Mieszkańcy - Paragwaj
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Paragwaj. Liczba to:

6,943,739 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? mestizo (mieszane hiszpańskie i
indiańskie) 95% , inne 5%. Jakie są języki w kraju Paragwaj?
hiszpański (urzędowy), Guarani (oficjalny). A religie:
Rzymskokatolicki 89,6%, protestancki 6,2%, inny chrześcijanin
1,1%, inny lub nieokreślony 1,9%, brak 1,1% (2002 r.). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 28.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
77.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Paragwaj? Tutaj:
Większość ludności zamieszkuje we wschodniej części kraju;
na zachodzie leży Gran Chaco (półpustynna równina nizinna),
która stanowi 60% terytorium lądu, ale tylko 2% całej
populacji. Główne obszary miejskie kraju Paragwaj to:



Asuncion (stolica) 2,356 milionów (2015).
Rząd i gospodarka - Paragwaj
Stolica kraju Paragwaj to Asuncion i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 17 departamentów (departamentos, singular -
departamento) i 1 stolica; Alto Paragwaj, Alto Parana,
Amambay, Asuncion, Boqueron, Caaguazu, Caazapa,
Canindeyu, Central, Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua,
Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Paragwaj, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwarzania cukru, cementu, tekstyliów,
napojów, wyrobów z drewna, stali, metali nieszlachetnych,
elektropompy. Ważne produkty rolne to bawełny, trzciny
cukrowej, soi, kukurydzy, pszenicy, tytoniu, manioku (tapioki),
owoców, warzyw; wołowina, wieprzowina, jaja, mleko; czas.
Najważniejsze towary eksportowe to soja, pasza dla zwierząt,
bawełna, mięso, oleje jadalne, drewno, skóra, złoto, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Brazylia 35,4%,
Argentyna 10,5%, Rosja 7,6%, Chile 6,1% (2016).
Najważniejsze towary importowe to pojazdy drogowe, towary
konsumpcyjne, tytoń, produkty naftowe, maszyny elektryczne,
traktory, chemikalia, części samochodowe, a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 27,3%, Brazylia 24,3%,
Argentyna 14,3%, USA 7,1% (2016). Jak bogaty jest
Paragwaj i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $9,800 (2017
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie



obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 22.2% (2015 oszacowanie).

Mapa - Paragwaj
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Peru

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Peru. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Peru.
Zacznijmy od flagi kraju Peru tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Peru - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Peru? Zacznijmy od tego:

Starożytne Peru było siedzibą kilku wybitnych cywilizacji
andyjskich, w szczególności Inków, których imperium zostało
zdobyte przez hiszpańskich konkwistadorów w 1533 roku.
Peru ogłosił niepodległość w 1821 roku, a pozostałe siły
hiszpańskie zostały pokonane w 1824 roku. Po kilkunastu
latach rządów wojskowych Peru powróciło do
demokratycznego przywództwa w 1980 r., Ale doświadczyło
problemów gospodarczych i wzrostu gwałtownej rewolty.
Wybory prezydenta Alberto Fujimoriego w 1990 roku
zapoczątkowały dekadę, która przyniosła dramatyczny zwrot w
gospodarce i znaczny postęp w ograniczaniu działalności
partyzanckiej. Niemniej rosnąca zależność prezydenta od
środków autorytarnych i spadek gospodarczy w późnych latach
90. spowodowały rosnące niezadowolenie ze strony jego
reżimu, co doprowadziło do jego rezygnacji w 2000 roku.
Rządzący rząd nadzorował nowe wybory wiosną 2001 r.,
Które zainstalowały Alejandro Toledo Manrique jako nowego
szefa rządu - pierwszego demokratycznie wybranego
prezydenta Peru w etnicznym pochodzeniu. W wyborach
prezydenckich w 2006 roku nastąpił powrót Alana Garcii
Pereza, który po rozczarowującej kadencji prezydenckiej od
1985 do 1990 roku, nadzorował silne odbicie gospodarcze.
Była oficer armii, Ollanta Humala Tasso, została wybrana na



prezydenta w czerwcu 2011 r. I prowadziła rozsądną,
zorientowaną na rynek politykę gospodarczą trzech
poprzednich administracji. Poziom ubóstwa i bezrobocia
dramatycznie spadł w ciągu ostatniej dekady, a dziś Peru może
poszczycić się jedną z najlepiej prosperujących gospodarek w
Ameryce Łacińskiej. Pedro Pablo Kuczyński Godard wygrał
bardzo wąskie wybory prezydenckie w czerwcu 2016 r. który
zainstalował Alejandro Toledo Manrique jako nowego szefa
rządu - pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta
Peru w etnicznym pochodzeniu. W wyborach prezydenckich w
2006 roku nastąpił powrót Alana Garcii Pereza, który po
rozczarowującej kadencji prezydenckiej od 1985 do 1990
roku, nadzorował silne odbicie gospodarcze. Była oficer armii,
Ollanta Humala Tasso, została wybrana na prezydenta w
czerwcu 2011 r. I prowadziła rozsądną, zorientowaną na rynek
politykę gospodarczą trzech poprzednich administracji. Poziom
ubóstwa i bezrobocia dramatycznie spadł w ciągu ostatniej
dekady, a dziś Peru może poszczycić się jedną z najlepiej
prosperujących gospodarek w Ameryce Łacińskiej. Pedro
Pablo Kuczyński Godard wygrał bardzo wąskie wybory
prezydenckie w czerwcu 2016 r. który zainstalował Alejandro
Toledo Manrique jako nowego szefa rządu - pierwszego
demokratycznie wybranego prezydenta Peru w etnicznym
pochodzeniu. W wyborach prezydenckich w 2006 roku
nastąpił powrót Alana Garcii Pereza, który po rozczarowującej
kadencji prezydenckiej od 1985 do 1990 roku, nadzorował
silne odbicie gospodarcze. Była oficer armii, Ollanta Humala
Tasso, została wybrana na prezydenta w czerwcu 2011 r. I



prowadziła rozsądną, zorientowaną na rynek politykę
gospodarczą trzech poprzednich administracji. Poziom ubóstwa
i bezrobocia dramatycznie spadł w ciągu ostatniej dekady, a
dziś Peru może poszczycić się jedną z najlepiej prosperujących
gospodarek w Ameryce Łacińskiej. Pedro Pablo Kuczyński
Godard wygrał bardzo wąskie wybory prezydenckie w
czerwcu 2016 r. W wyborach prezydenckich w 2006 roku
nastąpił powrót Alana Garcii Pereza, który po rozczarowującej
kadencji prezydenckiej od 1985 do 1990 roku, nadzorował
silne odbicie gospodarcze. Była oficer armii, Ollanta Humala
Tasso, została wybrana na prezydenta w czerwcu 2011 r. I
prowadziła rozsądną, zorientowaną na rynek politykę
gospodarczą trzech poprzednich administracji. Poziom ubóstwa
i bezrobocia dramatycznie spadł w ciągu ostatniej dekady, a
dziś Peru może poszczycić się jedną z najlepiej prosperujących
gospodarek w Ameryce Łacińskiej. Pedro Pablo Kuczyński
Godard wygrał bardzo wąskie wybory prezydenckie w
czerwcu 2016 r. W wyborach prezydenckich w 2006 roku
nastąpił powrót Alana Garcii Pereza, który po rozczarowującej
kadencji prezydenckiej od 1985 do 1990 roku, nadzorował
silne odbicie gospodarcze. Była oficer armii, Ollanta Humala
Tasso, została wybrana na prezydenta w czerwcu 2011 r. I
prowadziła rozsądną, zorientowaną na rynek politykę
gospodarczą trzech poprzednich administracji. Poziom ubóstwa
i bezrobocia dramatycznie spadł w ciągu ostatniej dekady, a
dziś Peru może poszczycić się jedną z najlepiej prosperujących
gospodarek w Ameryce Łacińskiej. Pedro Pablo Kuczyński
Godard wygrał bardzo wąskie wybory prezydenckie w



czerwcu 2016 r. rynkowa polityka gospodarcza trzech
poprzednich administracji. Poziom ubóstwa i bezrobocia
dramatycznie spadł w ciągu ostatniej dekady, a dziś Peru może
poszczycić się jedną z najlepiej prosperujących gospodarek w
Ameryce Łacińskiej. Pedro Pablo Kuczyński Godard wygrał
bardzo wąskie wybory prezydenckie w czerwcu 2016 r.
rynkowa polityka gospodarcza trzech poprzednich
administracji. Poziom ubóstwa i bezrobocia dramatycznie spadł
w ciągu ostatniej dekady, a dziś Peru może poszczycić się jedną
z najlepiej prosperujących gospodarek w Ameryce Łacińskiej.
Pedro Pablo Kuczyński Godard wygrał bardzo wąskie wybory
prezydenckie w czerwcu 2016 r.

Geografia - Peru

Gdzie na świecie jest Peru? Lokalizacja
tego kraju to Zachodnia Ameryka Południowa, granicząca z
południowym Pacyfikiem, pomiędzy Chile a Ekwadorem.
Całkowita powierzchnia kraju Peru wynosi 1,285,216 km2, z
czego 1,279,996 km2 to ziemia. To bardzo duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: zachodnia równina
przybrzeżna (costa), wysokie i surowe Andy w centrum
(sierra), dżungla wschodniej niziny Amazonii (selva).



Najniższym punktem kraju Peru jest Ocean Spokojny 0 m,
najwyższy punkt Nevado Huascaran 6746 m. Klimat jest różni
się od tropikalnych na wschodzie do suchych na zachodzie;
umiarkowany do oziębłego w Andach.

Mieszkańcy - Peru
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Peru. Liczba to:

31,036,656 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Amerindian 45%, mestizo (mieszane
indiańskie i białe) 37%, białe 15%, czarne, japońskie, chińskie i
inne 3%. Jakie są języki w kraju Peru? hiszpańskie (oficjalne)
84,1%, Quechua (oficjalny) 13%, Aymara (oficjalny) 1,7%,
Ashaninka 0,3%, inne rodzimy język (obejmuje dużą liczbę
pomniejszych języków amazońskich) 0,7%, inne (w tym języki
obce i język migowy) 0.2 % (2007 est.). A religie:
Rzymskokatolicki 81,3%, ewangelicki 12,5%, inny 3,3%,
żaden 2,9% (2007 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 28 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 74 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Peru? Tutaj: Około jedna trzecia ludności zamieszkuje
wzdłuż pustynnego pasa wybrzeża na zachodzie, z silnym
skupić się na stolicy Limy; andyjskie wyżyny, lub sierra, która
jest silnie utożsamiana z indiańską ludnością kraju, zawiera
mniej więcej połowę całej populacji; wschodnie zbocza Andów
i sąsiednie lasy deszczowe są słabo zaludnione. Główne obszary
miejskie kraju Peru to: LIMA (stolica) 9.897 milionów;
Arequipa 850 000; Trujillo 798 000 (2015).



Rząd i gospodarka - Peru
Stolica kraju Peru to Lima i rządowy typ prezydencka

republika. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 25
regionów (regionów, liczba pojedyncza - region) i 1 prowincji
(provincia); Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuco,
Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin,
Tacna, Tumbes, Ucayali. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Peru,
ważnymi produktami przemysłowymi są wydobywanie i
rafinacja minerałów; stal, produkcja metalu; wydobywanie i
rafinacja ropy naftowej, skraplanie gazu ziemnego i gazu
ziemnego; rybołówstwo i przetwórstwo ryb, cement, szkło,
tekstylia, odzież, przetwórstwo spożywcze, piwo, napoje
bezalkoholowe, guma, maszyny, maszyny elektryczne,
chemikalia, meble. Ważne produkty rolne to Karczochy,
szparagi, awokado, jagody, kawa, kakao, bawełna, trzcina
cukrowa, ryż, ziemniaki, kukurydza, banany, winogrona,
pomarańcze, ananasy, guawa, banany, jabłka, cytryny, gruszki,
koka, pomidory, mango, jęczmień, rośliny lecznicze, komosa
ryżowa, olej palmowy, nagietki, cebula, pszenica, fasola sucha;
drób, wołowina, wieprzowina, produkty mleczne; świnki
morskie; ryba. Najważniejsze towary eksportowe to miedź,
złoto, ołów, cynk, cyna, rudy żelaza , molibden, srebro; ropa
naftowa i produkty ropopochodne, gaz ziemny; kawa, szparagi
i inne warzywa, owoce, odzież i tekstylia, mączka rybna, ryby,
chemikalia, fabrykowane wyroby metalowe i maszyny, stopy, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Chiny 23,5%,



USA 17,3%, Szwajcaria 7,1%, Kanada 4,7% (2016).
Najważniejsze towary importowe to ropa naftowa i produkty
ropopochodne, chemikalia, tworzywa sztuczne, maszyny,
pojazdy, telewizory, łopaty energetyczne, ładowacze czołowe,
aparaty telefoniczne i telekomunikacyjne, żelazo i stal, pszenica,
kukurydza, produkty sojowe, papier, bawełna, szczepionki i
leki, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 22,8% , USA
20,2%, Brazylia 5,8%, Meksyk 4,5% (2016). Jak bogaty jest
Peru i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $13,300 (2017
oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 22.7% (2014 oszacowanie).

Mapa - Peru
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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Filipiny

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Filipiny.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Filipiny. Zacznijmy od flagi kraju Filipiny
tutaj:
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Filipiny - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Filipiny? Zacznijmy od

tego: Wyspy Filipińskie stały się hiszpańską kolonią w XVI
wieku; zostały one przekazane USA w 1898 roku po wojnie
hiszpańsko-amerykańskiej. W 1935 r. Filipiny stały się
samorządną Commonwealth. Manuel Quezon został wybrany
na prezydenta i miał za zadanie przygotować kraj do
niepodległości po 10 latach transformacji. W 1942 wyspy
znalazły się pod okupacją japońską podczas II wojny
światowej, a siły amerykańskie i Filipińczycy walczyli razem w
latach 1944-45 o odzyskanie kontroli. 4 lipca 1946 r.
Republika Filipin uzyskała niepodległość. Reguła 20-letnia
Ferdinanda Marcosa zakończyła się w 1986 r., Kiedy ruch
"władzy ludowej" w Manili ("EDSA 1") zmusił go do wygnania i
zainstalował Corazona Aquino na stanowisku prezydenta. Jej
przewodnictwo było utrudnione przez kilka prób zamachu,
które uniemożliwiły powrót do pełnej stabilności politycznej i
rozwoju gospodarczego. Fidel Ramos został wybrany na
prezydenta w 1992 roku. Jego administracja charakteryzowała
się większą stabilnością i postępem w zakresie reform
gospodarczych. W 1992 r. Stany Zjednoczone zamknęły swoje
ostatnie bazy wojskowe na wyspach. Joseph Estrada został
wybrany na prezydenta w 1998 r. Jego następcą została jego
wiceprezydent, Gloria Macapagal-arroyo, w styczniu 2001 r.
Po burzliwej próbie Estrady o korupcję oskarżenia, a kolejny
ruch "władzy ludowej" ("EDSA 2") zażądał jego rezygnacja.



Macapagal-arroyo został wybrany na sześcioletnią kadencję na
prezydenta w maju 2004 roku. Jej prezydentura była nękana
kilkoma zarzutami korupcyjnymi, ale gospodarka filipińska była
jedną z niewielu, które unikały skurczenia się po światowym
kryzysie finansowym z 2008 r., Rozszerzając się co roku o jej
administrację. Benigno Aquino III został wybrany na
sześcioletnią kadencję na prezydenta w maju 2010 r., A jego
następcą został Rodrigo Duterte w maju 2016 r. Rząd Filipin
staje w obliczu pogróżek ze strony kilku grup, z których część
znajduje się na liście organizacji Zagranicznej Terroryzmu Rządu
USA. Manila od kilkudziesięciu lat prowadzi walkę przeciwko
etnicznym rebeliantom Moro na południu Filipin, co
doprowadziło do porozumienia pokojowego z Moro National
Liberation Front i trwających rozmów pokojowych z Moro
Islamskim Frontem Wyzwolenia. Odtąd trwające od
dziesięcioleci inspirowane maoistami rebelie Nowej Armii
Ludowej działają również w dużej części kraju.

Geografia - Filipiny

Gdzie na świecie jest Filipiny?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia,
archipelag między Morzem Filipińskim a Morzem
Południowochińskim, na wschód od Wietnamu. Całkowita
powierzchnia kraju Filipiny wynosi 300,000 km2, z czego



298,170 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: głównie góry z wąskimi i rozległymi
nizinami przybrzeżnymi. Najniższym punktem kraju Filipiny jest
Morze Filipińskie 0 m, najwyższy punkt Góra Apo 2 954 m.
Klimat jest Tropikalne morze; monsun północny na wschodzie
(od listopada do kwietnia); monsun południowo-zachodni (od
maja do października).

Mieszkańcy - Filipiny
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Filipiny. Liczba to:

104,256,076 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? Tagalog
28,1%, Cebuano 13,1%, Ilocano 9%, Bisaya / Binisaya 7,6%,
Hiligaynon Ilonggo 7,5%, Bikol 6%, Waray 3,4%, inne 25,3%
(2000 spis ludności). Jakie są języki w kraju Filipiny? Filipiński
(oficjalny, oparty na tagalogu) i angielski (oficjalny ); osiem
głównych dialektów - Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon
lub Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango i Pangasinan. A religie:
katolicki 82,9% (katolicki 80,9%, Aglipayan 2%), muzułmański
5%, ewangelicki 2,8%, Iglesia ni Kristo 2,3%, inni chrześcijanie
4,5%, inni 1,8%, nieokreśleni 0,6%, nie ma 0,1% (2000). Ile
lat mają przeciętni ludzie? 23.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
69.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Filipiny? Tutaj:
populacja skoncentrowana tam, gdzie leżą dobre pola uprawne;
najwyższe stężenia to północno-zachodnie i południowo-
środkowe Luzon, południowo-wschodnie przedłużenie Luzonu i



wyspy Morza Visayan, szczególnie Cebu i Negros; Manila jest
domem dla jednej ósmej całej narodowej populacji. Główne
obszary miejskie kraju Filipiny to: Manila (stolica) 12.946
milionów; Davao 1,63 miliona; Cebu City 951,000;
Zamboanga 936,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Filipiny
Stolica kraju Filipiny to Manila i rządowy typ republika

prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 80
prowincji i 39 miast czarterowanych. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Filipiny, ważnymi produktami przemysłowymi są
półprzewodniki z kasawy i montaż elektroniki, produkcja
żywności i napojów, budownictwo, zaopatrzenie w energię
elektryczną / gaz / wodę, produkty chemiczne, radio / telewizja
/ łączność sprzęt i aparatura, ropa naftowa i paliwa, tekstylia i
odzież, minerały niemetaliczne, podstawowe gałęzie przemysłu
metalowego, sprzęt transportowy. Ważne produkty rolne to ryż,
ryby, zwierzęta hodowlane, drób, banany, orzechy kokosowe /
kopra, kukurydza, trzcina cukrowa, mango, ananas,.
Najważniejsze towary eksportowe to półprzewodniki i
produkty elektroniczne, maszyny i sprzęt transportowy,
producenci drewna, chemikalia, przetworzona żywność i
napoje, odzież, olej kokosowy, koncentraty miedzi, owoce
morza, banany / owoce, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Japonia 20,8%, USA 15,5%, Hongkong
11,7%, Chiny 11%, Singapur 6,6%, Niemcy 4,1% (2016).
Najważniejsze towary importowe to produkty elektroniczne,
paliwa mineralne, maszyny i sprzęt transportowy, żelazo i stal,
tkaniny włókiennicze, zboża, chemikalia, tworzywa sztuczne, a



najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 17,3%, Japonia
11,1%, USA 8,4%, Tajlandia 7,3%, Korea Południowa 6,1%,
Singapur 6,1%, Indonezja 5.1 % (2016). Jak bogaty jest
Filipiny i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $8,200 (2017
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 21.6% (2015 oszacowanie).

Mapa - Filipiny
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szczegółowa mapa Polska. Zacznijmy od flagi kraju Polska
tutaj:
 

Polska - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Polska? Zacznijmy od

tego: Historia Polski jako państwa rozpoczęła się w połowie X
wieku. W połowie XVI wieku Rzeczpospolita Obojga
Narodów władała rozległym obszarem ziemi w Europie
Środkowej i Wschodniej. W XVIII wieku zaburzenia
wewnętrzne osłabiły naród, aw szeregu porozumień między
1772 a 1795 rokiem Rosja, Prusy i Austria podzieliły Polskę
między siebie. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku
tylko po to, by Niemcy i Związek Radziecki zostali pokonani
podczas II wojny światowej. Po wojnie stało się satelickim
państwem sowieckim, ale jego rząd był stosunkowo
tolerancyjny i postępowy. Zawirowania na rynku pracy w 1980
r. Doprowadziły do utworzenia niezależnego związku
zawodowego "Solidarność", który z czasem stał się siłą
polityczną z ponad 10 milionami członków. Wolne wybory w
1989 i 1990 r. Zdobyły kontrolę parlamentarną i prezydencką
Solidarności, zbliżając ery komunizmu. Program "terapii
szokowej" na początku lat 90. XX wieku umożliwił krajowi
przekształcenie gospodarki w jedną z najsilniejszych w Europie
Środkowej. Polska przystąpiła do NATO w 1999 r., A UE w
2004 r. Wraz z transformacją do demokratycznego,
zorientowanego na rynek kraju w dużej mierze zakończonego i



z dużymi inwestycjami w obronność, energię i inną
infrastrukturę, Polska jest coraz bardziej aktywnym członkiem
organizacji euroatlantyckich.

Geografia - Polska

Gdzie na świecie jest Polska?
Lokalizacja tego kraju to Europa Środkowa, na wschód od
Niemiec. Całkowita powierzchnia kraju Polska wynosi
312,685 km2, z czego 304,255 km2 to ziemia. To dość duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie
płaskimi równinami; góry wzdłuż południowego brzegu.
Najniższym punktem kraju Polska jest koło Raczek Elbląskich
-2 m, najwyższy punkt Rysy 2499 m. Klimat jest z zimnymi,
słabymi , umiarkowanie silnymi zimami z częstymi opadami;
łagodne lata z częstymi prysznicami i grzmotami.

Mieszkańcy - Polska
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Polska. Liczba to:

38,476,269 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? polskie 96,9%, śląskie 1,1%, niemieckie
0,2%, ukraińskie 0,1%, inne i nieokreślone 1,7%. Jakie są
języki w kraju Polska? Polski (oficjalny) 98,2%, śląski 1,4%,



inny 1,1%, nieokreślony 1,3%. A religie: katolicki 87,2% (w
tym katolicki 86,9% i grecki katolik, ormiański katolik i
bizantyjsko-słowiański katolicki .3%), prawosławny 1,3%
(prawie wszystkie Polskie Autokefaliczne Prawosławie),
protestanckich 0,4% (głównie Augsburg ewangelicki i
Pentakostal), inne 0,4% (w tym Świadek Jehowy, Buddysta,
Hare Kryszna, Gaudiya Vaisnavizm, Muzułmanin, Żyd,
Mormon), nieokreślone 10,8% (2012 est.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 40.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 77.8 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Polska? Tutaj: Populacja
skoncentrowana na południu wokół Krakowa i centralnego
obszaru wokół Warszawy i Łodzi, z przedłużeniem do
północnego wybrzeża Gdańska. Główne obszary miejskie kraju
Polska to: Warszawa (stolica) 1.722 mln; Kraków 760 000
(2015).

Rząd i gospodarka - Polska
Stolica kraju Polska to Warszawa i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 16
województw (wojewodztwa, singular - wojewodztwo);
Dolnośląskie (Dolny Śląsk), Kujawsko-Pomorskie (Kujawsko-
Pomorskie), Łódzkie (Łódź), Lubelskie (Lublin), Lubuskie
(lubuskie), Małopolskie (małopolskie), Mazowieckie
(mazowieckie), Opolskie (Opole), Podkarpackie
(Podkarpackie) Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Polska,



ważnymi produktami przemysłowymi są budowa maszyn
mleczarskich , żelazo i stal, wydobycie węgla, chemia, przemysł
stoczniowy, przetwórstwo spożywcze, szkło, napoje, tekstylia.
Ważne produkty rolne to Ziemniaków, owoców, warzyw,
pszenicy; drób, jaja, wieprzowina,. Najważniejsze towary
eksportowe to maszyny i sprzęt transportowy 37,8%,
półprodukty 23,7%, różne wyprodukowane towary 17,1%,
żywność i żywe zwierzęta 7,6% (2012 est.), a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Niemcy 27,3%, Wielka Brytania
6,6%, Czechy 6,6%, Francja 5,4%, Włochy 4,8%, Holandia
4,5% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i
sprzęt transportowy 38%, pośrednie wyroby przemysłowe
21%, chemikalia 15%, minerały, paliwa, smary i podobne
materiały 9% (2011 rok.), a najważniejsi partnerzy importowi
to Niemcy 28,3%, Chiny 7,9%, Holandia 6%, Rosja 5,8%,
Włochy 5,3%, Francja 4,2%, Czechy 4.1% (2016). Jak
bogaty jest Polska i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$29,300 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 17.6%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Polska
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Portugalia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Portugalia? Zacznijmy od

tego: Po 15 latach XVI i XVI wieku, jako globalna potęga
morska, Portugalia utraciła wiele ze swojego bogactwa i statusu
wraz ze zniszczeniem Lizbony podczas trzęsienia ziemi w 1755
roku, okupacji podczas wojen napoleońskich i niepodległości
Brazylii, najbogatszej kolonii, w 1822. Rewolucja z 1910 r.
Obaliła monarchię; przez większość następnych sześciu
dziesięcioleci represyjne rządy rządziły krajem. W 1974 r.
Lewicowy pucz wojskowy wprowadził szerokie reformy
demokratyczne. W następnym roku Portugalia przyznała
niepodległość wszystkim jej afrykańskim koloniom. Portugalia
jest członkiem-założycielem NATO i weszła do WE (obecnie
UE) w 1986 r.

Geografia - Portugalia

Gdzie na świecie jest Portugalia?
Lokalizacja tego kraju to Południowo-zachodnia Europa,
granicząca z Północnym Atlantykiem, na zachód od Hiszpanii.



Całkowita powierzchnia kraju Portugalia wynosi 92,090 km2, z
czego 91,470 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: zachodnia rzeka Tagus dzieli
kraj: północ jest górzysta w kierunku wnętrza, a południowa
charakteryzuje się toczącymi się równinami. Najniższym
punktem kraju Portugalia jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy
punkt Ponta do Pico (Pico lub Pico Alto) na wyspie Ilha do
Pico na Azorach. Klimat jest umiarkowany morski; zimna i
deszczowa na północy, cieplejsza i suchsza na południu.

Mieszkańcy - Portugalia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Portugalia. Liczba to:

10,839,514 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? jednolita populacja
śródziemnomorska; obywatele czarnoskórego pochodzenia
afrykańskiego, którzy wyemigrowali na stały ląd w czasie
dekolonizacji mniej niż 100 000; od 1990 r. do Europy
Wschodniej wkroczyli Portugalczycy. Jakie są języki w kraju
Portugalia? (oficjalni), Mirandese (oficjalnie, ale lokalnie). A
religie: rzymsko-katoliccy 81%, inni chrześcijańscy 3,3%, inni
(w tym Żydzi, muzułmanie, inni) 0,6%, żaden 6,8%,
nieokreśleni 8,3%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 42.2 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 79.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Portugalia? Tutaj: Stężenia występują głównie wzdłuż
wybrzeża Atlantyku lub w jego pobliżu; zarówno Lizbona, jak i
drugie co do wielkości miasto, Porto, to nadmorskie miasta.



Główne obszary miejskie kraju Portugalia to: Lizbona (stolica)
2.884 mln; Porto 1.299 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Portugalia
Stolica kraju Portugalia to Lizbona i rządowy typ pół

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 18 dystryktów (distritos, liczba pojedyncza -
distrito) i 2 regiony autonomiczne (regioes autonomas, singular -
regiao autonoma); Aveiro, Acores (Azory), Beja, Braga,
Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda,
Leiria, Lisboa (Lizbona), Madera, Portalegre, Porto, Santarem,
Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Portugalia, ważnymi produktami
przemysłowymi są tekstylia, odzież, obuwie, drewno i korek,
papier i celuloza, chemikalia, paliwa i smary, samochody i
części samochodowe, metale nieszlachetne, minerały, porcelana
i ceramika, wyroby szklane, technologia, telekomunikacja;
produkty mleczne, wino, inne artykuły spożywcze; budowa i
remonty statków; turystyka, tworzywa sztuczne, usługi
finansowe, optyka. Ważne produkty rolne to Zboża, ziemniaki,
pomidory, oliwki, winogrona; owce, bydło, kozy, świnie, drób,
produkty mleczne; ryba. Najważniejsze towary eksportowe to
produkty rolne, artykuły spożywcze, wino, produkty naftowe,
produkty chemiczne, tworzywa sztuczne i guma, skóry, drewno
i korek, masa celulozowa i papier, materiały włókiennicze,
odzież, obuwie, maszyny i narzędzia, metale nieszlachetne, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Hiszpania 26,2%,
Francja 12,6%, Niemcy 11,7%, Wielka Brytania 7%, USA
4,9% (2016). Najważniejsze towary importowe to produkty



rolne, produkty chemiczne, pojazdy i inne materiały
transportowe, instrumenty optyczne i precyzyjne, akcesoria i
części komputerowe, półprzewodniki i podobne urządzenia,
produkty naftowe, metale nieszlachetne, produkty spożywcze,
materiały włókiennicze, a najważniejsi partnerzy importowi to
Hiszpania 32,8%, Niemcy 13,5%, Francja 7,8%, Włochy
5,5%, Holandia 5,1% (2016). Jak bogaty jest Portugalia i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $30,300 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 19% (2015 oszacowanie).

Mapa - Portugalia
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szczegółowa mapa Portoryko. Zacznijmy od flagi kraju
Portoryko tutaj:
 

Portoryko - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Portoryko? Zacznijmy od

tego: Przez wieki zamieszkiwane przez ludy rdzenne, wyspa
została zdobyta przez Koronę Hiszpańską w 1493 roku po
drugiej podróży Krzysztofa Kolumba do Ameryki. W 1898 r.,
Po 400 latach panowania kolonialnego, w wyniku którego
ludność tubylcza została niemalże eksterminowana i
wprowadzono afrykańską pracę niewolniczą, Puerto Rico
zostało przekazane USA w wyniku wojny hiszpańsko-
amerykańskiej. Portorykańczykom przyznano obywatelstwo
amerykańskie w 1917 r. Gubernatorzy wybierani do wyboru od
1948 r. W 1952 r. Uchwalono konstytucję zapewniającą
samorządowi wewnętrznemu. W plebiscytach, które odbyły się
w 1967 r., 1993 r. I 1998 r., Wyborcy zdecydowali się nie
zmieniać obecnego statusu politycznego w USA, ale wyniki
głosowania w 2012 r. Pozostawiły otwartą możliwość
amerykańskiej państwowości. Recesja gospodarcza na wyspie
doprowadziła do utraty populacji netto od około 2005 r.,
ponieważ duża liczba mieszkańców przeniosła się na kontynent
amerykański. Trend przyspieszył od 2010 r .; w 2014 r. w
Puerto Rico odnotowano spadek liczby ludności netto na
kontynencie 64 000, co stanowi ponad dwukrotność straty
netto w wysokości 26 000 w 2010 r. Huragan Maria nawiedził



wyspę 20 września 2017 r., powodując katastrofalne
uszkodzenia, w tym zniszczenie sieci elektrycznej, Huragan Irma
zaledwie dwa tygodnie wcześniej. To była największa burza,
która uderzyła wyspę w ciągu ośmiu dziesięcioleci, a szkody
szacuje się na dziesiątki miliardów dolarów. Hurricane Maria
uderzyła na wyspę 20 września 2017 r., Powodując
katastrofalne zniszczenia, w tym zniszczenie sieci elektrycznej,
która została spaczona przez huragan Irma zaledwie dwa
tygodnie wcześniej. To była największa burza, która uderzyła
wyspę w ciągu ośmiu dziesięcioleci, a szkody szacuje się na
dziesiątki miliardów dolarów. Hurricane Maria uderzyła na
wyspę 20 września 2017 r., Powodując katastrofalne
zniszczenia, w tym zniszczenie sieci elektrycznej, która została
spaczona przez huragan Irma zaledwie dwa tygodnie wcześniej.
To była największa burza, która uderzyła wyspę w ciągu ośmiu
dziesięcioleci, a szkody szacuje się na dziesiątki miliardów
dolarów.

Geografia - Portoryko

Gdzie na świecie jest Portoryko?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa pomiędzy Morzem
Karaibskim i północnym Oceanie Atlantyckim, na wschód od
Dominikany. Całkowita powierzchnia kraju Portoryko wynosi
9,104 km2, z czego 8,959 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie góry z



równiną przybrzeżną na północy; strome góry do morza na
zachodnim wybrzeżu; piaszczyste plaże wzdłuż większości
obszarów przybrzeżnych. Najniższym punktem kraju Portoryko
jest Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt Cerro de Punta
1,338 m. Klimat jest tropikalnych morskich, łagodny; niewielkie
wahania temperatury w sezonie,.

Mieszkańcy - Portoryko
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Portoryko. Liczba to:

3,351,827 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? biała 75,8%, czarna /
Afroamerykanie 12,4%, pozostałe 8,5% (obejmuje Indian
amerykańskich, Alaskan Native, Native Hawaiian, innych wysp
Pacyfiku i innych), mieszane 3,3%. Jakie są języki w kraju
Portoryko? hiszpański, angielski. A religie: rzymskokatolicki
85%, protestancki i inne 15%. Ile lat mają przeciętni ludzie?
41.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 80.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Portoryko? Tutaj: skupiska ludności
znajdują się wzdłuż wybrzeża, największa z nich znajduje się w
San Juan i wokół niego; wyjątkiem jest znaczna populacja
znajdująca się we wnętrzu wyspy bezpośrednio na południe od
stolicy wokół Caguas; większość wnętrza, szczególnie w
zachodniej części wyspy, zdominowana jest przez góry
Cordillera Central, gdzie gęstość zaludnienia jest niska. Główne
obszary miejskie kraju Portoryko to: SAN JUAN (stolica)
2,463 miliona (2015).



Rząd i gospodarka - Portoryko
Stolica kraju Portoryko to San Juan i rządowy typ

demokracji prezydenckiej; samorządna wspólnota w
politycznym związku z USA. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - brak (terytorium USA ze statusem
Commonwealth); nie ma podziału administracyjnego
pierwszego rzędu według definicji rządu USA, ale 78 gmin
(municipios, singular - municipio) jest w drugim rzędzie;
Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Aibonito,
Anasco, Arecibo, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas,
Bayamon, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canovanas, Carolina,
Catano, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerio,
Corozal, Culebra, Dorado, Fajardo, Floryda, Guanica,
Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Hatillo,
Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juana Diaz, Juncos,
Lajas, Lares, Las Marias, Las Piedras, Loiza, Luquillo, Manati,
Maricao , Maunabo, Mayaguez, Moca, Morovis, Naguabo,
Naranjito, Orocovis, Patillas, Penuelas, Ponce, Quebradillas,
Rincon, Rio Grande, Sabana Grande, Salinas, San German,
San Juan, San Lorenzo,. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Portoryko, ważnymi produktami przemysłowymi są
farmaceutyki, elektronika, odzież, produkty spożywcze,
turystyka. Ważne produkty rolne to trzcina cukrowa, kawa,
ananasy, banany, banany; produkty pochodzenia zwierzęcego,
kurczęta. Najważniejsze towary eksportowe to chemikalia,
elektronika, odzież, puszkowana tuńczyk, rum, koncentraty
napojów,, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
nieznane. Najważniejsze towary importowe to chemikalia



sprzętu medycznego , maszyny i sprzęt, odzież, żywność, ryby,
produkty naftowe, a najważniejsi partnerzy importowi to
nieznane. Jak bogaty jest Portoryko i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $37,900 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy
życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Portoryko
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Katar

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Katar. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Katar.
Zacznijmy od flagi kraju Katar tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Katar - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Katar? Zacznijmy od tego:

Rządzony przez rodzinę Al Thani od połowy 1800 roku, Katar
w ciągu ostatnich 60 lat przekształcił się z biednego
brytyjskiego protektoratu, który został uznany głównie za perły
w niepodległe państwo o znaczących przychodach z ropy i gazu
ziemnego. Ciągłe spłukiwanie dochodów z ropy naftowej w
połowie lat dziewięćdziesiątych przez katarskie amirs na stałe
zamieszkałe w Europie zahamowało wzrost gospodarczy
Kataru. Były amir Hamad bin Khalifa Al Thani, który obalił
swojego ojca w bezkrwawym zamachu stanu w 1995 r.,
Wprowadził szeroko zakrojone reformy polityczne i medialne,
bezprecedensowe inwestycje gospodarcze i rosnącą rolę
przywódców regionalnych Kataru, częściowo poprzez
stworzenie Arabska sieć informacji satelitarnych Al-Dżazira i
Katar pośredniczą w niektórych regionalnych konfliktach. W
2000 roku Katar rozwiązał długotrwałe spory graniczne z
Bahrajnem i Arabią Saudyjską, a do 2007 r. Osiągnął
najwyższy dochód na głowę mieszkańca na świecie. Katar nie
doświadczył wewnętrznych niepokojów ani przemocy, jak to
miało miejsce w innych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej w latach 2010-2011, częściowo z powodu
ogromnego bogactwa. W połowie 2013 roku Hamad
spokojnie abdykował, przekazując władzę swojemu synowi,
obecnego Amira Tamima bin Hamada. Tamim pozostaje
popularny wśród katarskiego społeczeństwa, priorytetowo



traktując poprawę krajowego dobrobytu Kataru, w tym
tworzenie zaawansowanych systemów opieki zdrowotnej i
edukacji oraz rozbudowę infrastruktury kraju w oczekiwaniu na
organizację Mistrzostw Świata 2022 w Doha. Ostatnio stosunki
Kataru z sąsiadami były czasami napięte. Po wybuchu
regionalnych niepokojów w 2011 r. Doha szczycił się
poparciem wielu popularnych rewolucji, szczególnie w Libii i
Syrii. Stanowisko to szkodziło relacjom Kataru z Bahrajnem,
Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
(ZEA), które tymczasowo odwołały swoich ambasadorów z
Doha w marcu 2014 r. Tamim później nadzorował ocieplenie
stosunków Kataru z Bahrajnem, Arabią Saudyjską, oraz ZEA
w listopadzie 2014 r. po mediacji w Kuwejcie i podpisaniu
umowy z Rijad. Jednak w czerwcu 2017 r. Kwartet - Bahrajn,
Egipt, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie -
zmniejszyły dyplomatyczne i gospodarcze więzi z Katarem w
odpowiedzi na domniemane naruszenia umowy. które
tymczasowo odwołały swoich ambasadorów z Doha w marcu
2014 r. Tamim później nadzorował ocieplenie stosunków
Kataru z Bahrajnem, Arabią Saudyjską i ZEA w listopadzie
2014 r. po mediacji w Kuwejcie i podpisaniu porozumienia z
Rijad. Jednak w czerwcu 2017 r. Kwartet - Bahrajn, Egipt,
Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie -
zmniejszyły dyplomatyczne i gospodarcze więzi z Katarem w
odpowiedzi na domniemane naruszenia umowy. które
tymczasowo odwołały swoich ambasadorów z Doha w marcu
2014 r. Tamim później nadzorował ocieplenie stosunków
Kataru z Bahrajnem, Arabią Saudyjską i ZEA w listopadzie



2014 r. po mediacji w Kuwejcie i podpisaniu porozumienia z
Rijad. Jednak w czerwcu 2017 r. Kwartet - Bahrajn, Egipt,
Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie -
zmniejszyły dyplomatyczne i gospodarcze więzi z Katarem w
odpowiedzi na domniemane naruszenia umowy.

Geografia - Katar

Gdzie na świecie jest Katar?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, półwysep graniczący
z Zatoką Perską i Arabią Saudyjską. Całkowita powierzchnia
kraju Katar wynosi 11,586 km2, z czego 11,586 km2 to ziemia.
To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: większości płaskie i jałowa pustynia. Najniższym
punktem kraju Katar jest zatoka perska 0 m, najwyższy punkt
Tuwayyir al Hamir 103 m. Klimat jest suchych; łagodne,
przyjemne zimy; bardzo gorące, wilgotne lata, w.

Mieszkańcy - Katar
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Katar. Liczba to:

2,314,307 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Non-Qatari 88,4%, Katar 11,6%
(2015 r.). Jakie są języki w kraju Katar? Arabski (urzędowy),
angielski powszechnie używany jako drugi język. A religie:



muzułmański 67,7%, chrześcijański 13,8%, hinduski 13,8%,
buddyjski 3,1%, religia ludowa. Ile lat mają przeciętni ludzie?
33.2 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 78.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Katar? Tutaj: większość ludności
skupia się w lub wokół stolicy Doha po wschodniej stronie
półwyspu. Główne obszary miejskie kraju Katar to: DOHA
(stolica) 718 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Katar
Stolica kraju Katar to Doha i rządowy typ monarchii

absolutnej. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 8 gmin
(baladiyat, liczba pojedyncza - baladyja); Ad Dawhah, Al
Khawr wa adh Dhakhirah, Al Wakrah, Ar Rayyan, Ash
Shamal, Ash Shihaniyah, Az Za'ayin, Umm Salal. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Katar, ważnymi produktami przemysłowymi są
skroplony gaz ziemny, produkcja i rafinacja ropy naftowej,
amoniak, nawozy, produkty petrochemiczne, pręty zbrojeniowe
ze stali, cement, reprografia statków handlowych. Ważne
produkty rolne to Owoców, warzyw; drób, produkty mleczne,
wołowina; ryba. Najważniejsze towary eksportowe to
skroplonego gazu ziemnego (LNG), produkty ropopochodne,
nawozy sztuczne, stal, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Japonia 20%, Korea Południowa 15,5%,
Indie 13,1%, Chiny 8,2%, Zjednoczone Emiraty Arabskie
5,5%, Singapur 5,3% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i sprzęt transportowy, żywność,
chemikalia, a najważniejsi partnerzy importowi to USA 13,7%,



Niemcy 9,8%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 9,2%, Chiny
8,6%, Japonia 7,2%, Zjednoczone Królestwo 5,5%, Arabia
Saudyjska Arabia 4,6%, Włochy 4,4% (2016). Jak bogaty jest
Katar i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $124,900 (2017
oszacowanie). Tak więc ludzie tutaj są średnio bogaci.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Katar
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Rumunia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Rumunia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


szczegółowa mapa Rumunia. Zacznijmy od flagi kraju Rumunia
tutaj:
 

Rumunia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Rumunia? Zacznijmy od

tego: Władze Wołoszczyzny i Mołdawii - przez wieki pod
zwierzchnictwem tureckiego Imperium Osmańskiego -
zapewniły sobie autonomię w 1856 roku; zostały one de facto
połączone w 1859 r. i formalnie zjednoczone w 1862 r. pod
nową nazwą Rumunia. Kraj ten uzyskał uznanie niepodległości
w 1878 roku. Przyłączył się do sprzymierzonych mocarstw
podczas I wojny światowej i nabył nowe terytoria - w
szczególności Siedmiogród - po konflikcie. W 1940 r. Rumunia
sprzymierzyła się z potęgami Osi i uczestniczyła w inwazji
Niemiec w 1941 r. Na ZSRR. Trzy lata później, zaatakowany
przez Sowietów, Rumunia podpisała zawieszenie broni.
Powojenna okupacja sowiecka doprowadziła do powstania w
1947 r. Komunistycznej "republiki ludowej" i abdykacji króla.
Wieloletnie rządy dyktatora Nicolae Ceausescu, który przejął
władzę w 1965 roku, a jego policyjne państwo Securitate stało
się coraz bardziej opresyjne i drakońskie w latach
osiemdziesiątych. Ceausescu został obalony i stracony pod
koniec 1989 roku. Byli komuniści zdominowali rząd aż do
1996 roku, kiedy zostali zmieceni z władzy. Rumunia przystąpiła
do NATO w 2004 r., A UE w 2007 r.

Geografia - Rumunia



Gdzie na świecie jest Rumunia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Południowo-Wschodnia,
granicząca z Morzem Czarnym, między Bułgarią i Ukrainą.
Całkowita powierzchnia kraju Rumunia wynosi 238,391 km2, z
czego 229,891 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: Środkowe Zagłębie
Transylwanii jest oddzielone od Wyżyny Mołdawskiej od
wschodu przez Karpaty Wschodnie i oddzielone od Równiny
Wołoskiej od południa przez Alpy Transylwańskie. Najniższym
punktem kraju Rumunia jest Morze Czarne 0 m, najwyższy
punkt Moldoveanu 2544 m. Klimat jest ; zimne, pochmurne
zimy z częstymi opadami śniegu i mgłą; słoneczne lato z
częstymi prysznicami i burzami.

Mieszkańcy - Rumunia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Rumunia. Liczba to:

21,529,967 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Rumuńskie 83,4%, węgierskie 6,1%,
romskie 3,1%, ukraińskie 0,3%, niemieckie 0,2%, pozostałe
0,7%, nieokreślone 6,1% ( 2011 est.). Jakie są języki w kraju
Rumunia? Rumuński (oficjalny) 85,4%, węgierski 6,3%, romski



1,2%, inny 1%, nieokreślony 6,1% (2011 est.). A religie:
Prawosławny (w tym wszystkie subdomen) 81,9%, protestanci
(różne wyznania, w tym reformowany i Zielonoświątkowy)
6,4%, katolicki 4,3%, inny (w tym muzułmanin) 0,9%, brak lub
ateista 0,2%, nieokreślony 6,3% (2011 rok). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 41.1 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 75.4 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Rumunia? Tutaj: urbanizacja nie
jest szczególnie wysoka, a dość równomierny rozkład populacji
można znaleźć w większości kraju, a obszary miejskie
przyciągają większą i gęstszą populację; Węgrzy, największa
mniejszość w kraju, mają szczególnie silną obecność we
wschodniej Transylwanii. Główne obszary miejskie kraju
Rumunia to: Bukareszt (stolica) 1.868 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Rumunia
Stolica kraju Rumunia to Bukareszt i rządowy typ pół

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 41 powiatów (judete, liczba pojedyncza -
judet) i 1 gmina (municipiu); Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor,
Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bukareszt
(Bukareszt), Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Konstanca,
Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita ,
Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures,
Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sybin, Suceava,
Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Valcea, Vrancea. Jeśli chodzi
o ekonomię kraju Rumunia, ważnymi produktami
przemysłowymi są maszyny i urządzenia elektryczne, montaż



samochodów, tekstylia i obuwie, lekkie maszyny, metalurgia,
chemikalia, przetwórstwo spożywcze, rafinacja ropy naftowej,
wydobycie, drewno, materiały budowlane. Ważne produkty
rolne to pszenica, kukurydza, jęczmień, buraki cukrowe,
nasiona słonecznika, ziemniaki, winogrona; jaja, owce,.
Najważniejsze towary eksportowe to maszyny i sprzęt, inne
wyroby przemysłowe, rolnicze produkty i artykuły spożywcze,
metale i wyroby metalowe, chemikalia, minerały i paliwa,
surowce, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Niemcy 21,5%, Włochy 11,6%, Francja 7,2%, Węgry 5,2%,
Zjednoczone Królestwo 4,3% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i sprzęt, inne wyroby przemysłowe,
chemikalia, produkty rolnicze produkty i artykuły spożywcze,
paliwa i minerały, metale i produkty metalowe, surowce, a
najważniejsi partnerzy importowi to Niemcy 20,5%, Włochy
10,3%, Węgry 7,5%, Francja 5,6%, Polska 5,1%, Chiny
5,1%, Holandia 4,1% (2016). Jak bogaty jest Rumunia i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $24,000 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 22.4% (2012
oszacowanie).

Mapa - Rumunia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Rosja

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Rosja. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Rosja.
Zacznijmy od flagi kraju Rosja tutaj:
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Rosja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Rosja? Zacznijmy od tego:

Założone w XII wieku księstwo moskiewskie mogło wyłonić
się z ponad 200 lat panowania mongolskiego (XIII-XV w.) I
stopniowo zdobywać i wchłaniać otaczające księstwa. Na
początku XVII wieku nowa dynastia Romanowów
kontynuowała politykę ekspansji na Syberię na Pacyfik. Za
panowania Piotra I (rządzonego w latach 1682-1725)
hegemonię rozszerzono na Morze Bałtyckie, a nazwę zmieniono
na Cesarstwo Rosyjskie. W XIX wieku dokonano kolejnych
przejęć terytorialnych w Europie i Azji. Porażka w wojnie
rosyjsko-japońskiej w latach 1904-05 przyczyniła się do
rewolucji 1905 r., W wyniku której powstał parlament i inne
reformy. Wielokrotnie dewastujące porażki armii rosyjskiej
podczas I wojny światowej doprowadziły do powszechnych
rozruchów w głównych miastach Imperium Rosyjskiego i
obalenia w 1917 r. Cesarskiego domostwa. Komuniści pod
Władimirem Leninem wkrótce przejęli władzę i utworzyli
ZSRR. Brutalne rządy Iosifa Stalina (1928-53) wzmocniły
rządy komunistyczne i rosyjską dominację Związku
Radzieckiego kosztem dziesiątków milionów istnień ludzkich.
Po pokonaniu Niemiec podczas II wojny światowej w ramach
sojuszu z USA (1939-1945), ZSRR rozszerzył swoje
terytorium i wpływy w Europie Wschodniej i wyłonił się jako
globalna potęga. ZSRR był głównym przeciwnikiem USA



podczas zimnej wojny (1947-1991). Radziecka gospodarka i
społeczeństwo uległy stagnacji w ciągu dziesięcioleci po
rządach Stalina, do czasu, gdy sekretarz generalny Michaił
Gorbaczow (1985-1991) wprowadził głasnost (otwartość) i
pierestrojkę (restrukturyzacja) w celu modernizacji komunizmu,
ale jego inicjatywy nieumyślnie uwolniły siły, które do grudnia
1991 r. podzieliły ZSRR na Rosję i 14 innych niezależnych
republik. Po zawirowaniach gospodarczych i politycznych
podczas kadencji prezydenta Borysa Jelcyna (1991-99), Rosja
przesunęła się w kierunku scentralizowanego autorytarnego
państwa pod przewodnictwem prezydenta Władimira Putina
(2000-2008, 2012-obecnie), w którym reżim dąży do
legitymizacji swoich rządów poprzez zarządzanie wybory,
populistyczne apele, polityka zagraniczna ukierunkowana na
wzmocnienie geopolitycznego wpływu kraju i wzrost
gospodarczy oparty na surowcach. Rosja stoi w obliczu w
znacznej mierze stłumionego ruchu rebeliantów w Czeczenii i
niektórych innych okolicznych regionach,

Geografia - Rosja

Gdzie na świecie jest Rosja?
Lokalizacja tego kraju to Północna Azja granicząca z Oceanem
Arktycznym, rozciągająca się od Europy (część na zachód od



Uralu) do północnego Pacyfiku. Całkowita powierzchnia kraju
Rosja wynosi 17,098,242 km2, z czego 16,377,742 km2 to
ziemia. To jeden z największych krajów na świecie. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: szerokiego równiny
Arktyki z niskimi wzgórzami na zachód od Uralu; rozległy las
iglasty i tundra na Syberii; wyżyny i góry wzdłuż południowych
regionów przygranicznych. Najniższym punktem kraju Rosja
jest Morze Kaspijskie -28 m, najwyższy punkt Gora El'brus
5664 m (najwyższy punkt w Europie). Klimat jest od stepów
na południu przez wilgotne kontynenty w znacznej części
europejskiej Rosji ; subarktyczny na Syberii do klimatu tundry
na polarnej północy; zimy różnią się od chłodu wzdłuż wybrzeża
Morza Czarnego do zimna na Syberii; lata zmieniają się od
ciepłego w stepach do ochłodzenia wzdłuż.

Mieszkańcy - Rosja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Rosja. Liczba to:

142,257,519 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? Rosyjski
77,7%, Tatarski 3,7%, ukraiński 1,4%, Baszkir 1,1%,
Czuwaski 1%, Czeczeński 1%, inny 10,2%, nieokreślony
3,9%. Jakie są języki w kraju Rosja? Rosyjski (urzędowy)
85,7%, tatarski 3,2%, czeczeński 1%, inny 10,1%. A religie:
rosyjski prawosławny 15-20%, muzułmański 10-15%, inny
chrześcijański 2% (2006 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
39.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 71 rok. Gdzie ludzie



mieszkają w kraju Rosja? Tutaj: populacja jest silnie
skoncentrowana w najbardziej na zachód wysuniętej części
kraju, rozciągającej się od Morza Bałtyckiego, na południe do
Morza Kaspijskiego, i na wschód równolegle do granicy z
Kazachstanem; gdzie indziej, spore kieszenie są izolowane i
ogólnie znajdują się w południowej. Główne obszary miejskie
kraju Rosja to: Moskwie (stolicy) 12,166 milionów; Sankt
Petersburg 4,993 miliona; Nowosybirsk 1,497 mln;
Jekaterynburg 1.379 milionów; Nizhniy Novgorod 1,212 mln;
Samara 1.164 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Rosja
Stolica kraju Rosja to Moskwa i rządowy typ federacji

półprezydenckiej. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
46 prowincji (oblasti, liczba pojedyncza - oblast), 21 republik
(respubliki, liczba pojedyncza - respublika), 4 okręgi
autonomiczne (avtonomnyye okrugi, liczba pojedyncza -
avtonomnyy okrug), 9 krays (kraya, singular - kray), 2 miasta
federalne (goroda, liczba pojedyncza) - gorod) i 1 obwód
autonomiczny (obwód avtonomny). Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Rosja, ważnymi produktami przemysłowymi są pełny
zakres przemysłu wydobywczego i wydobywczego
wytwarzającego węgiel, olej, gaz, chemikalia i metale;
wszystkie formy budowy maszyn od walcowni po wysoce
wydajne samoloty i pojazdy kosmiczne; przemysł obronny (w
tym radar, produkcja rakiet, zaawansowane komponenty
elektroniczne), przemysł stoczniowy; sprzęt do transportu
drogowego i kolejowego; sprzęt do komunikacji; maszyny
rolnicze, ciągniki i sprzęt budowlany; urządzenia wytwarzające i



przekazujące energię elektryczną; instrumenty medyczne i
naukowe; towary konsumpcyjne trwałego użytku, tekstylia,
artykuły spożywcze, wyroby rzemieślnicze. Ważne produkty
rolne to Zboża, buraki cukrowe, nasiona słonecznika, warzywa,
owoce; wołowina, mleko. Najważniejsze towary eksportowe
to ropa naftowa i produkty ropopochodne, gaz ziemny, metale,
drewno i produkty z drewna, chemikalia oraz wiele różnych
cywilnych i wojskowych producentów, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Holandia 10,5%, Chiny 10,3%,
Niemcy 7,8%, Turcja 5%, Włochy 4,4%, Białoruś 4,3%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny, pojazdy,
produkty farmaceutyczne, tworzywa sztuczne, półprodukty
metalowe, mięso, owoce i orzechy, optyczne i medyczne
instrumenty, żelazo, stal, a najważniejsi partnerzy importowi to
Chiny 21,6%, Niemcy 11%, USA 6,3%, Francja 4,8%,
Włochy 4,4%, Białoruś 4,3% (2016). Jak bogaty jest Rosja i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $27,900 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 13.3% (2015
oszacowanie).

Mapa - Rosja
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Rwanda

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Rwanda.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Rwanda. Zacznijmy od flagi kraju Rwanda
tutaj:
 

Rwanda - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Rwanda? Zacznijmy od

tego: W 1959 roku, na trzy lata przed uzyskaniem
niepodległości od Belgii, większość grup etnicznych, Hutus,
obaliła króla Tutsi. W ciągu następnych kilku lat tysiące Tutsi
zginęło, a około 150 000 wygnano do sąsiednich krajów.
Dzieci tych wygnańców utworzyły później grupę rebeliantów -
Rwandyjski Front Patriotyczny (RPF) i rozpoczęły wojnę

http://mapsguides.com/


domową w 1990 r. Wojna, wraz z kilkoma wstrząsami
politycznymi i gospodarczymi, zaostrzyła napięcia etniczne,
których kulminacja nastąpiła w kwietniu 1994 r. W okresie
rządowym. zorganizowanego ludobójstwa, w którym
Rwandyjczycy zabili milion swoich współobywateli, w tym
około trzy czwarte populacji Tutsi. Ludobójstwo zakończyło się
później w tym samym roku, kiedy głównie Tutsi RPF, działający
z Ugandy i północnej Rwandy, pokonał armię narodową i
milicje Hutu, i ustanowił rząd jedności narodowej pod
kierownictwem RPF. Około 2 miliony uchodźców Hutu - wielu
obawiających się odwetu Tutsi - uciekło do sąsiedniego
Burundi, Tanzanii, Ugandy i byłego Zairu. Od tego czasu
większość uchodźców powróciła do Rwandy, ale kilka tysięcy
pozostało w sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga
(DRK, były Zair) i utworzyło ekstremistyczną partyzantkę
nastawioną na odzyskanie Rwandy, podobnie jak RPF w 1990
roku. Rwanda przeprowadził pierwsze wybory lokalne w 1999
r. i pierwsze wybory prezydenckie i parlamentarne w 2003 r. W
2009 r. Rwanda przeprowadziła wspólną operację wojskową z
Kongijską Armią w DRK, by wypędzić tam ekstremistyczne
powstanie Hutu, a Kigali i Kinszasa przywrócili stosunki
dyplomatyczne. . Rwanda również dołączyła do Wspólnoty w
końcu 2009 roku.

Geografia - Rwanda



Gdzie na świecie jest Rwanda?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Środkowa, na wschód od
Demokratycznej Republiki Konga, na północ od Burundi.
Całkowita powierzchnia kraju Rwanda wynosi 26,338 km2, z
czego 24,668 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: głównie trawiaste wyżyny i
pagórki; relief jest górzysty z wysokością malejącą z zachodu
na wschód. Najniższym punktem kraju Rwanda jest Rzeka
Rusizi 950 m, najwyższy punkt Wulkan Karisimbi 4,519 m.
Klimat jest umiarkowany; dwie pory deszczowe (od lutego do
kwietnia, od listopada do stycznia); łagodne w górach z
mrozem i śniegiem możliwe.

Mieszkańcy - Rwanda
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Rwanda. Liczba to:

11,901,484. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu
mieszka? Hutu (Bantu), Tutsi (Hamitic), Twa (Pigmej). Jakie są
języki w kraju Rwanda? Kinyarwanda (oficjalny, uniwersalny
język Bantu) 93,2%, francuski (oficjalny). A religie: protestant
50,2% (w tym adwentysta 12% i inny protestant 38,2%),
katolik 44,3%, muzułmanin 2%, inny 0,9% (w tym
tradycjonalista / animista), brak 2,5%, nieokreślone. Ile lat mają



przeciętni ludzie? 19 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 64.3 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Rwanda? Tutaj: Jeden z
najgęściej zaludnionych krajów Afryki; duże skupiska znajdują
się zwykle w centralnych regionach i wzdłuż brzegu jeziora Kivu
na zachodzie. Główne obszary miejskie kraju Rwanda to: Kigali
(stolica) 1.257 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Rwanda
Stolica kraju Rwanda to Kigali i rządowy typ prezydencka

republika. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 4
prowincje (w języku francuskim - prowincje, liczba pojedyncza
- prowincja, w języku kinyarwanda - intara w liczbie
pojedynczej i mnogiej) i 1 miasto (po francusku - ville; w kinya
ruanda - umujyi); Est (wschodnia), Kigali, Nord (północ),
Ouest (zachodnia), Sud (południowa). Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Rwanda, ważnymi produktami przemysłowymi są cement,
produkty rolne, napoje na małą skalę, mydło, meble, buty,
wyroby z tworzyw sztucznych, tekstyliów, papierosy. Ważne
produkty rolne to kawa, herbata, złocień (środek owadobójczy
wykonany z chryzantem), banany, fasola, sorgo, ziemniaki;
żywiec. Najważniejsze towary eksportowe to kawa, herbata,
skór, rudy cyny, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Demokratyczna Republika Konga 31,3%, Kenia 15,7%,
Zjednoczone Emiraty Arabskie 13,8%, Szwajcaria 8,7%,
Burundi 5,7% (2016). Najważniejsze towary importowe to
artykuły spożywcze, maszyny i urządzenia, stal, produkty
naftowe, cement i materiały budowlane, a najważniejsi



partnerzy importowi to Chiny 21,2%, Uganda 11,2%, Kenia
7,8%, Indie 7,4%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 5,8%,
Tanzania 5,3% (2016). Jak bogaty jest Rwanda i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $2,100 (2017 oszacowanie). To jest bardzo
niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 39.1%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Rwanda
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da
Cunha

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Wyspa Świętej
Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Wyspa Świętej Heleny, Wyspa

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha. Zacznijmy od flagi kraju
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da
Cunha tutaj:
 

Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i
Tristan da Cunha - Przegląd:

Co powinieneś wiedzieć o kraju Wyspa Świętej Heleny,
Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha? Zacznijmy od
tego: Święta Helena to brytyjskie terytorium zamorskie
składające się ze Świętej Heleny i Wysp Wniebowstąpienia
oraz grupy wysp Tristan da Cunha. Święta Helena:
niezamieszkana, kiedy po raz pierwszy odkryta przez
Portugalczyków w 1502 r., Święta Helena była stacjonowana
przez Brytyjczyków w XVII wieku. Zdobył sławę jako miejsce
wygnania Napoleona Bonapartego od 1815 r. Do śmierci w
1821 r., Ale jego znaczenie jako portu zawinięcia zmniejszyło
się po otwarciu Kanału Sueskiego w 1869 r. Podczas wojny
anglo-burskiej w Republice Południowej Afryki kilka tysięcy
burów więźniowie zostali zamknięci na wyspie w latach 1900-
1903. Święta Helena jest jednym z najbardziej zaludnionych
miejsc na świecie. Rząd brytyjski zobowiązał się do
zbudowania lotniska na Świętej Helenie w 2005 r. Po ponad
dziesięciu latach opóźnień i budowy, komercyjny transport
lotniczy do Republiki Południowej Afryki przez Namibię został
zainaugurowany w październiku 2017 r. Cotygodniowa usługa
dla Świętej Heleny z Johannesburga przez Windhoek w Namibii



zajmuje niewiele ponad sześć godzin (w tym przystanek na
tankowanie w Windhoek) i zastępuje statek pocztowy, który
dokonał pięciodniowa wyprawa na wyspę co trzy tygodnie.
Wyspa Wniebowstąpienia: Ta jałowa i niezamieszkana wyspa
została odkryta i nazwana przez Portugalczyków w 1503 r.
Brytyjczycy obsadzili wyspę w 1815 r., Aby zapobiec
ratowaniu Napoleona od Świętej Heleny. Służyło jako stacja
zaopatrzeniowa dla Królewskiej Marynarki Wojennej w Afryce
Zachodniej na patrolu przeciw niewolnictwu. Wyspa
pozostawała pod kontrolą Admiralicji do 1922 r., Kiedy stała
się zależnością Świętej Heleny. Podczas II wojny światowej
Wielka Brytania pozwoliła USA zbudować lotnisko na
Wniebowstąpienie w celu wsparcia lotów transatlantyckich do
Afryki i operacji przeciw okrętom podwodnym na
południowym Atlantyku. W latach sześćdziesiątych wyspa stała
się ważną stacją monitorowania kosmosu w USA. W 1982 r.
Ascension było ważnym miejscem wystawienniczym dla
brytyjskich sił podczas wojny o Falklandy. Pozostaje
krytycznym punktem tankowania w mostku powietrznym z
Wielkiej Brytanii na południowy Atlantyk. Na wyspie znajduje
się jedna z czterech dedykowanych anten naziemnych
(pozostałe znajdują się w Diego Garcia (Brytyjskie Terytorium
Oceanu Indyjskiego), Kwajalein (Wyspy Marshalla) oraz w
Cape Canaveral na Florydzie (USA)), które pomagają w
działaniu Globalnego Systemu Pozycjonowania ( GPS) system
nawigacji. NASA i US Air Force obsługują również
Autonomous Telescope (MCAT) na Wzniesieniu jako część
systemu obserwacji kosmosu do śledzenia śmieci orbitalnych,



co może stanowić zagrożenie dla statków kosmicznych i
astronautów. Tristan da Cunha: Grupa wysp składa się z Tristan
da Cunha, Nightingale, Inaccessible i Gough Islands. Tristan da
Cunha, nazwany na cześć swojego portugalskiego odkrywcy
(1506), został obsadzony przez Brytyjczyków w 1816 roku,
aby zapobiec wszelkim próbom ratowania Napoleona przed
Świętą Heleną. Wyspy Gough i Inaccessible zostały
wyznaczone jako miejsca światowego dziedzictwa. Południowa
Afryka wynajmuje miejsce na stację meteorologiczną na wyspie
Gough. nazwany na cześć swojego portugalskiego odkrywcy
(1506), został obsadzony przez Brytyjczyków w 1816 roku,
aby zapobiec wszelkim próbom uratowania Napoleona od
Świętej Heleny. Wyspy Gough i Inaccessible zostały
wyznaczone jako miejsca światowego dziedzictwa. Południowa
Afryka wynajmuje miejsce na stację meteorologiczną na wyspie
Gough. nazwany na cześć swojego portugalskiego odkrywcy
(1506), został obsadzony przez Brytyjczyków w 1816 roku,
aby zapobiec wszelkim próbom uratowania Napoleona od
Świętej Heleny. Wyspy Gough i Inaccessible zostały
wyznaczone jako miejsca światowego dziedzictwa. Południowa
Afryka wynajmuje miejsce na stację meteorologiczną na wyspie
Gough.

Geografia - Wyspa Świętej Heleny, Wyspa
Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha



Gdzie na świecie jest Wyspa Świętej
Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha?
Lokalizacja tego kraju to wyspy na południowym Atlantyku, w
połowie drogi między Ameryką Południową a Afryką; Wyspa
Wniebowstąpienia znajduje się 1300 km (800 mil) na północny
zachód od Świętej Heleny; Tristan da Cunha leży 4300 km
(2700 mil) na południowy zachód od Świętej Heleny.
Całkowita powierzchnia kraju Wyspa Świętej Heleny, Wyspa
Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha wynosi 394 km2, z czego
Saint Helenieznany Island 122 km2; Ascension Island 88 km2;
Tristan da Cunha island group 184 km2 (includes Tristan (98
km2), Inieznanyccessible, Nightingale, and Gough islands) to
ziemia. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: wyspy
tej grupy mają pochodzenie wulkaniczne związane z Oceanem
Atlantyckim w połowie. Najniższym punktem kraju Wyspa
Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
jest Oceanu Atlantyckiego 0 m, najwyższy punkt . Szczyt
Queen Mary's na Tristan da Cunha 2,060 m; Zielona Góra na
Wyspie Wniebowstąpienia 859 m; Mount Actaeon na wyspie
Saint Helena 818 m. Klimat jest tropikalna morska; łagodne,
hartowane wiatrem,.



Mieszkańcy - Wyspa Świętej Heleny, Wyspa
Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha

Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wyspa Świętej Heleny,
Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha. Liczba to: 7,828.
Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka?
afrykańskich potomków 50%, białych 25%, chińskich 25%.
Jakie są języki w kraju Wyspa Świętej Heleny, Wyspa
Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha? angielskich. A religie:
protestantów 75,9% (w tym anglikańskich 68,9, baptystów
2,1%, siódmego dnia Adwentystów 1,8%, Zbawienie 1,7%,
Nowe Apostolskie 1,4%), Świadek Jehowy 4,1%,
Rzymskokatolicki 1,2%, inne 2,5% (w tym Baha'i),
nieokreślone 0,8%, brak 6,1%, brak odpowiedzi 9,4%. Ile lat
mają przeciętni ludzie? 41.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
79.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Wyspa Świętej
Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha? Tutaj:
Święta Helena - ludność koncentruje się w okolicach stolicy
Jamestown na północnym zachodzie, z innym znaczącym
skupiskiem we wnętrzu obszaru Longwood; Wniebowstąpienie
- największa osada i położenie większości ludności, to
Georgetown; Tristan da Cunha - większość z prawie 300
mieszkańców mieszka w północnej nadmorskiej miejscowości
Edynburg Siedem Mórz. Główne obszary miejskie kraju Wyspa
Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
to: Jamestown (stolica) 1000 (2014).

Rząd i gospodarka - Wyspa Świętej Heleny, Wyspa



Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
Stolica kraju Wyspa Świętej Heleny, Wyspa

Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha to Jamestown i rządowy
typ Demokracja parlamentarna (Rada Ustawodawcza);
ograniczone samorządne terytorium zamorskie w Wielkiej
Brytanii. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 3
obszary administracyjne; Wniebowstąpienie, Święta Helena,
Tristan da Cunha. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Wyspa Świętej
Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, ważnymi
produktami przemysłowymi są konstrukcja timbe , rzemiosło
(meble, koronki, fantazyjna stolarka), wędkarstwo,
kolekcjonerskie znaczki pocztowe. Ważne produkty rolne to
Kawy, kukurydzy, ziemniaków, warzyw; ryby, homar; żywy
inwentarz;. Najważniejsze towary eksportowe to ryb (mrożony,
konserwowany i suszony na sól skipjack, tuńczyk), kawa,, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są nieznane.
Najważniejsze towary importowe to żywność rzemieślnicza ,
napoje, tytoń, oleje opałowe, karma dla zwierząt, materiały
budowlane, pojazdy silnikowe i części, maszyny i części, a
najważniejsi partnerzy importowi to nieznane. Jak bogaty jest
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da
Cunha i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $7,800 (FY09/10
oszacowanie). To dość niska liczba. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.



Mapa - Wyspa Świętej Heleny, Wyspa
Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
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szczegółowa mapa Saint Kitts i Nevis. Zacznijmy od flagi kraju
Saint Kitts i Nevis tutaj:
 

Saint Kitts i Nevis - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Saint Kitts i Nevis?

Zacznijmy od tego: Indianie Carib zajmowali wyspy Indii
Zachodnich przez setki lat, zanim Brytyjczycy zaczęli osiedlać
się w 1623 roku. W 1967 roku terytorium wyspy Saint
Christopher-Nevis-Anguilla stało się państwem
stowarzyszonym w Wielkiej Brytanii z pełną wewnętrzną
autonomią. Wyspa Anguilla zbuntowała się i mogła się oderwać
w 1971 roku. Pozostałe wyspy uzyskały niepodległość w 1983
roku jako Saint Kitts i Nevis. W 1998 r. Referendum w
sprawie Nevis w celu oddzielenia od Saint Kitts nie było
potrzebne, aby uzyskać większość dwóch trzecich głosów.
Nevis kontynuuje wysiłki, by oddzielić się od Saint Kitts.

Geografia - Saint Kitts i Nevis

Gdzie na świecie jest Saint Kitts i
Nevis? Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspy na Morzu
Karaibskim, około jedna trzecia drogi z Puerto Rico do
Trynidadu i Tobago. Całkowita powierzchnia kraju Saint Kitts i
Nevis wynosi 261 km2 (Saint Kitts 168 km2; Nevis 93 km2), z



czego 261 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: wulkaniczna z górskimi wnętrzami.
Najniższym punktem kraju Saint Kitts i Nevis jest Morze
Karaibskie 0 m, najwyższy punkt Góra Liamuiga 1 156 mw
gromadach. Klimat jest tropikalne, hartowane przez stałą bryza
morska; niewielkie wahania temperatury sezonowej; pora
deszczowa (od maja do listopada).

Mieszkańcy - Saint Kitts i Nevis
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Saint Kitts i Nevis. Liczba

to: 52,715 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? głównie w kolorze czarnym; niektóre
brytyjskie, portugalskie i libańskie. Jakie są języki w kraju Saint
Kitts i Nevis? angielskie (oficjalne). A religie: anglikańskie, inne
protestanckie, rzymskokatolickie. Ile lat mają przeciętni ludzie?
35 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 75.9 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Saint Kitts i Nevis? Tutaj: klastry ludności
znajdują się w małych miejscowościach położonych na
obrzeżach obu wysp. Główne obszary miejskie kraju Saint
Kitts i Nevis to: Basseterre (stolica) 14 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Saint Kitts i Nevis
Stolica kraju Saint Kitts i Nevis to Basseterre i rządowy typ

federalna demokracja parlamentarna (Zgromadzenie
Narodowe) w ramach monarchii konstytucyjnej;
Rzeczypospolitej Kraje. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 14 parafie; Christ Church Nichola Town,



Saint Anne Sandy Point, Saint George Basseterre, Saint
George Gingerland, Saint James Windward, Saint John
Capesterre, Saint John Figtree, Saint Mary Cayon, Saint Paul
Capesterre, Saint Paul Charlestown, Saint Peter Basseterre,
Saint Thomas Lowland, Saint Thomas Middle Island, Trinity
Palmetto Point. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Saint Kitts i
Nevis, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka rybna
, bawełna, sól, kopra, odzież, obuwie, napoje. Ważne produkty
rolne to Trzcina cukrowa, ryż, bataty, warzywa, banany;.
Najważniejsze towary eksportowe to maszyny, żywność,
elektronika, napoje, tytoń, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są USA 49,6%, Polska 15,2%, Turcja 11,6%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny,
producenci, żywność, paliwa, a najważniejsi partnerzy
importowi to USA 56,8%, Trynidad i Tobago 6,8%, Cypr
6,2%, Japonia 4% (2016). Jak bogaty jest Saint Kitts i Nevis i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $26,800 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Saint Kitts i Nevis
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Saint Lucia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Saint Lucia? Zacznijmy od

tego: Wyspa, z jej pięknym naturalnym portem w Castries,
została zakwestionowana między Anglią i Francją w ciągu XVII
i na początku XVIII wieku (zmieniając posiadanie 14 razy); w
1814 r. została ostatecznie oddana Wielkiej Brytanii. Nawet po
zniesieniu niewolnictwa na plantacjach w 1834 r. Saint Lucia
pozostała wyspą rolniczą, zajmującą się produkcją upraw roślin
tropikalnych. Samorząd został przyznany w 1967 r., A
niepodległość w 1979 r.

Geografia - Saint Lucia

Gdzie na świecie jest Saint Lucia?
Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspa między Morzem
Karaibskim a Północnym Atlantykiem, na północ od Trynidadu
i Tobago. Całkowita powierzchnia kraju Saint Lucia wynosi
616 km2, z czego 606 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: wulkaniczna i
górzysta, z szerokimi, żyznymi dolinami. Najniższym punktem
kraju Saint Lucia jest Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt
Góra Gimie 948 m. Klimat jest tropikalny, moderowany
północno-wschodnimi wiatrem; pora sucha Od stycznia do
kwietnia, pora deszczowa Od maja do sierpnia.



Mieszkańcy - Saint Lucia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Saint Lucia. Liczba to:

164,994 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? czarne / afrykańskie zejście 85,3%,
mieszane 10,9%, wschodnioindyjskie 2,2%, pozostałe 1,6%,
nieokreślone 0,1% (2010 r. .). Jakie są języki w kraju Saint
Lucia? Angielski (urzędowy), francuski patois. A religie:
Rzymskokatolicki 61,5%, protestancki 25,5% (zawiera
Adwentystów Dnia Siódmego 10,4%, Zielonoświątkowy
8,9%, Baptysta 2,2%, Anglikanin 1,6%, Kościół Boga 1,5%,
inny protestant 0,9%), inny chrześcijanin 3,4% (w tym
ewangelicki 2,3% i Świadek Jehowy 1,1%), Rastafarian 1,9%,
inne 0,4%, żadne 5,9%, nieokreślone 1,4% (2010 r.). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 34.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
77.9 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Saint Lucia? Tutaj:
Większość ludności znajduje się na obrzeżach wyspy, z większa
koncentracja na północy wokół stolicy Castries. Główne
obszary miejskie kraju Saint Lucia to: Castries (stolica) 22 000
(2014).

Rząd i gospodarka - Saint Lucia
Stolica kraju Saint Lucia to Castries i rządowy typ

demokracja parlamentarna (parlament) w ramach monarchii
konstytucyjnej; Rzeczypospolitej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 10 dzielnic; Anse-la-Raye, Wyspy
Kanaryjskie, Castries, Choiseul, Dennery, Gros-Islet, Laborie,



Micoud, Soufriere, Vieux-Fort. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Saint Lucia, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka
kakaowa ; odzież, montaż elementów elektronicznych,
napojów, tektur falistych, obróbka wapna, przetwarzanie
kokosów. Ważne produkty rolne to Banany, orzechy
kokosowe, warzywa, owoce cytrusowe, rośliny okopowe,.
Najważniejsze towary eksportowe to banany 41%, odzież,
kakao, awokado, mango, olej kokosowy (2010 est.), a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są US 48.8%,
Trynidad i Tobago 14.1%, Wielka Brytania 11,2%, Malediwy
4,7% (2016). Najważniejsze towary importowe to żywność,
wyroby przemysłowe, maszyny i sprzęt transportowy,
chemikalia, paliwa, a najważniejsi partnerzy importowi to USA
39,8%, Trynidad i Tobago 18%, Wielka Brytania 6,7%,
Japonia 4% (2016). Jak bogaty jest Saint Lucia i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $13,500 (2017 oszacowanie). To całkiem
dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Saint Lucia
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Saint-Pierre i Miquelon - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Saint-Pierre i Miquelon?

Zacznijmy od tego: Po raz pierwszy zasiedlone przez
Francuzów na początku XVII wieku, wyspy stanowią jedyny
pozostały ślad po niegdyś rozległych posiadłościach Ameryki
Północnej. W 2003 roku uzyskali status kolektywu
zagranicznego.

Geografia - Saint-Pierre i Miquelon

Gdzie na świecie jest Saint-Pierre i
Miquelon? Lokalizacja tego kraju to Północna Ameryka
Północna, wyspy na Północnym Atlantyku, na południe od
Nowej Funlandii (Kanada). Całkowita powierzchnia kraju
Saint-Pierre i Miquelon wynosi 242 km2, z czego 242 km2 to
ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: głównie jałowe skały. Najniższym punktem kraju
Saint-Pierre i Miquelon jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy
punkt Morne de la Grande Montagne 240 m. Klimat jest zimne
i mokre, ze znaczną mgłą i mgłą ; wiosną i jesienią często są



wietrzne,.

Mieszkańcy - Saint-Pierre i Miquelon
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Saint-Pierre i Miquelon.

Liczba to: 5,533 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi
tu mieszka. Kto tu mieszka? Baskowie i Bretończycy
(francuscy rybacy). Jakie są języki w kraju Saint-Pierre i
Miquelon? Francuski (urzędowy). A religie: rzymskokatolicki
99%, inny 1%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 46.5 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 80.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Saint-Pierre i Miquelon? Tutaj: Większość ludności znajduje się
na wyspie Saint Pierre; mała osada znajduje się na północnym
krańcu wyspy Miquelon. Główne obszary miejskie kraju Saint-
Pierre i Miquelon to: Saint-pierre (stolica) 5 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Saint-Pierre i Miquelon
Stolica kraju Saint-Pierre i Miquelon to Saint-Pierre i

rządowy typ demokracja parlamentarna (Rada Terytorialna);
zamorska wspólnota Francji. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - brak (terytorialna zamorska wspólnota
Francji); uwaga - nie ma podziału administracyjnego
pierwszego rzędu według definicji rządu USA, ale w drugim
rzędzie są dwie gminy - Saint Pierre, Miquelon. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Saint-Pierre i Miquelon, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwórstwo ryb oraz podstawa zasilająca
dla flot rybackich; turystyka. Ważne produkty rolne to
warzywa; drób, bydło, owce, świnie; ryby. Najważniejsze



towary eksportowe to ryby i produkty rybne, soja, pasza dla
zwierząt, mięczaki i skorupiaki, skóry lisie i norki, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są nieznane.
Najważniejsze towary importowe to mięso, odzież, paliwo,
sprzęt elektryczny, maszyny, materiały budowlane, a
najważniejsi partnerzy importowi to nieznane. Jak bogaty jest
Saint-Pierre i Miquelon i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$34,900 (2006 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Saint-Pierre i Miquelon
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Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Saint Vincent i
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Saint Vincent i Grenadyny - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Saint Vincent i Grenadyny?

Zacznijmy od tego: Opór rodzimych karibuchów uniemożliwił
kolonizację na Saint Vincent do 1719 r. Spór między Francją a
w Wielkiej Brytanii przez większą część XVIII wieku, wyspa
została oddana temu ostatniemu w 1783 roku. W latach 1960-
1966 Saint Vincent i Grenadyny stanowiły odrębną jednostkę
administracyjną Federacji Indii Zachodnich. Autonomia została
przyznana w 1969 r., A niepodległość w 1979 r.

Geografia - Saint Vincent i Grenadyny

Gdzie na świecie jest Saint Vincent i
Grenadyny? Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspy między
Morzem Karaibskim i Oceanem Atlantyckim, na północ od
Trynidadu i Tobago. Całkowita powierzchnia kraju Saint
Vincent i Grenadyny wynosi 389 km2 (Saint Vincent 344 km2),
z czego 389 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: wulkaniczne, górzyste.
Najniższym punktem kraju Saint Vincent i Grenadyny jest
Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt La Soufriere 1 244 m.
Klimat jest tropikalny; niewielkie wahania temperatury
sezonowej; pora deszczowa (od maja do listopada).



Mieszkańcy - Saint Vincent i Grenadyny
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Saint Vincent i Grenadyny.

Liczba to: 102,089 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu
ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka? czarne 66%, mieszane 19%,
East Indian 6%, European 4%, Carib Amerindian 2%, inne 3%.
Jakie są języki w kraju Saint Vincent i Grenadyny? angielski,
francuski patois. A religie: Protestant 75% (Anglican 47%,
Methodist 28%), Roman Catholic 13%, inne (w tym Hindusi,
Adwentystów Dnia Siódmego, inni Protestant) 12%. Ile lat
mają przeciętni ludzie? 33.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
75.5 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Saint Vincent i
Grenadyny? Tutaj: Większość ludności skupia się w stolicy
Kingstown i. Główne obszary miejskie kraju Saint Vincent i
Grenadyny to: Kingstown (stolica) 27 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Saint Vincent i Grenadyny
Stolica kraju Saint Vincent i Grenadyny to Kingstown i

rządowy typ Demokracja parlamentarna (Izba Zgromadzenia)
pod monarchia konstytucyjna; Commonwealth sfera. Rzućmy
okiem na podziały administracyjne - 6 parafie; Charlotte,
Grenadyny, Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint
Patrick. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Saint Vincent i
Grenadyny, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka;
przetwórstwo spożywcze, cement, meble, odzież, skrobia.
Ważne produkty rolne to Bananów, orzechów kokosowych,
słodkich ziemniaków, przyprawy; niewielka liczba bydła, owiec,



świń, kóz; ryba. Najważniejsze towary eksportowe to banany,
eddoe i dasheen (taro), skrobia strzępiasta; rakiety tenisowe, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Barbados 18,3%,
St. Lucia 17,6%, Antigua i Barbuda 14,8%, Trynidad i Tobago
12,3%, Dominika 9,5%, St. Kitts i Nevis 7,3%, Grenada 5,9%
(2016). Najważniejsze towary importowe to żywność, maszyny
i sprzęt, chemikalia i nawozy, minerały i paliwa, a najważniejsi
partnerzy importowi to USA 44%, Trynidad i Tobago 14,1%,
Wielka Brytania 6,5%, Francja 4,8% (2016). Jak bogaty jest
Saint Vincent i Grenadyny i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$11,600 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Saint Vincent i Grenadyny
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Samoa

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Samoa.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Samoa. Zacznijmy od flagi kraju Samoa
tutaj:
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Samoa - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Samoa? Zacznijmy od

tego: Nowa Zelandia zajęła niemiecki protektorat Samoa
Zachodniego w momencie wybuchu I wojny światowej w 1914
roku. Nadal administrowała wyspami jako mandat, a następnie
jako obszar zaufania do roku 1962, kiedy to wyspy stały się
pierwszym narodem polinezyjskim, który przywrócił
niepodległość w XX wieku. W 1997 r. Kraj ten wypuścił
"zachodni" ze swojej nazwy.

Geografia - Samoa

Gdzie na świecie jest Samoa?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp na
południowym Pacyfiku, około połowa drogi między Hawajami i
Nową Zelandią. Całkowita powierzchnia kraju Samoa wynosi
2,831 km2, z czego 2,821 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: dwie główne wyspy
(Savaii, Upolu) oraz kilka mniejszych wysp i niezamieszkanych
wysepek; wąska nadmorska równina z wulkanicznymi,
chropowaty górami w interio. Najniższym punktem kraju
Samoa jest Oceanie Spokojnym 0 m, najwyższy punkt Mount
Silisili 1,857 m. Klimat jest tropikalny; pora deszczowa (od
listopada do kwietnia), pora sucha (od maja do października).



Mieszkańcy - Samoa
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Samoa. Liczba to:

200,108 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Samoa 92,6%, Euronesians ( osoby
z krwi europejskiej i polinezyjskiej) 7%, Europejczycy 0,4%
(spis ludności z 2001 r.). Jakie są języki w kraju Samoa?
Samoa (Polinezyjski) (oficjalny), angielski. A religie:
Protestancki 57,4% (Congregationalist 31,8%, Methodist
13,7%, Assembly of God 8%, Adventist Dnia Siódmego
3,9%), katolicki 19,4%, Mormon 15,2%, Centrum Kultu
1,7%, inne Christian 5,5%, inne 0,7%, brak 0,1 %,
nieokreślone 0,1% (2011 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
24.4 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 74 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Samoa? Tutaj: około trzech czwartych
populacji mieszka na wyspie Upolu. Główne obszary miejskie
kraju Samoa to: APIA (stolica) 37 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Samoa
Stolica kraju Samoa to Apia i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 11
dzielnic; A'ana, Aiga-i-le-Tai, Atua, Fa'asaleleaga,
Gaga'emauga, Gagaifomauga, Palauli, Satupa'itea, Tuamasaga,
Va'a-o-Fonoti, Vaisigano. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Samoa, ważnymi produktami przemysłowymi są przetwarzanie
żywności kakaowej , materiały budowlane, części
samochodowe. Ważne produkty rolne to Kokosy, nonu,



banany, taro, ignamy, kawa,. Najważniejsze towary
eksportowe to ryb, olej kokosowy i śmietana, nonu, kopra,
taro, motoryzacja części, odzież, pszczoła, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Australia 30,2%, Samoa
Amerykańskie 21,7%, Afganistan 11,2%, NZ 10,1%, USA
5,6% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i
sprzęt, artykuły przemysłowe, artykuły spożywcze, a
najważniejsi partnerzy importowi to NZ 23%, Singapur 14%,
Chiny 13,5%, USA 10,2 %, Australia 9,9%, Fidżi 6,3%,
Japonia 5% (2016). Jak bogaty jest Samoa i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $5,700 (2017 oszacowanie). To dość niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Samoa
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Wyspy Świętego
Tomasza i Książęca. Uwzględnione są wybrane statystyki,
mapa ogólna i szczegółowa mapa Wyspy Świętego Tomasza i
Książęca. Zacznijmy od flagi kraju Wyspy Świętego Tomasza i
Książęca tutaj:
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Wyspy Świętego Tomasza i Książęca - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wyspy Świętego Tomasza

i Książęca? Zacznijmy od tego: Odkryte i zdobyte przez
Portugalię pod koniec XV wieku, cukrownicza gospodarka
wysp ustąpiła miejsca kawie i kakao w XIX wieku - wszystkie
uprawiały afrykańskie plantacje niewolników, których forma
przetrwała do 20 wieku. Podczas gdy niepodległość została
osiągnięta w 1975 r., Reformy demokratyczne zostały
wprowadzone dopiero pod koniec lat 80. XX wieku. W kraju
odbyły się pierwsze wolne wybory w 1991 roku, ale częste
wewnętrzne spory między różnymi partiami politycznymi
spowodowały powtarzające się zmiany w kierownictwie i
cztery nieudane zamachy stanu bez użycia przemocy w 1995,
1998, 2003 i 2009. W 2012 roku trzy partie opozycyjne
połączyły się w głosowaniu nad wotum nieufności, mającym na
celu obalenie rządu większościowego byłego premiera Patrice
Trovoady, ale w 2014 r. wybory parlamentarne przywróciły go
do urzędu. Prezydent Evaristo Carvalho, tej samej partii
politycznej, co premier Trovoada, została wybrana we wrześniu
2016 r., co było rzadkim przypadkiem, gdy stanowiska
prezydenta i premiera były w posiadaniu tej samej partii. Nowe
odkrycia ropy naftowej w Zatoce Gwinejskiej mogą
przyciągnąć większą uwagę do małego wyspiarskiego narodu.

Geografia - Wyspy Świętego Tomasza i Książęca



Gdzie na świecie jest Wyspy
Świętego Tomasza i Książęca? Lokalizacja tego kraju to
Afryka Środkowa, wyspy w Zatoce Gwinei, na północ od
równika, na zachód od Gabonu. Całkowita powierzchnia kraju
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca wynosi 964 km2, z czego
964 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: wulkaniczny, górzysty. Najniższym
punktem kraju Wyspy Świętego Tomasza i Książęca jest
Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Pico de Sao Tome
2,024 m. Klimat jest tropikalny; gorący, wilgotny; jedna pora
deszczowa (od października do maja).

Mieszkańcy - Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wyspy Świętego Tomasza

i Książęca. Liczba to: 201,025 (7/2017 oszacowanie). Tak
więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka? mestico,
angolares (potomkowie niewolników Angoli), forros
(potomkowie uwolnionych niewolników), servicais (robotnicy
kontraktowi z Angoli, Mozambiku i Cabo Verde), tonga (dzieci
servicais urodzonych na wyspach), Europejczycy (głównie
portugalscy), Azjaci (głównie chiński). Jakie są języki w kraju
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca? Portugalski 98,4%



(oficjalny), Forro 36,2%, Cabo Verdian 8,5%, francuski 6,8%,
Angolarny 6,6%, angielski 4,9%, Lunguie 1%, inny (w tym
język migowy) 2,4%. A religie: katolicki 55,7%, Adwentystyk
4,1 %, Zgromadzenie Boże 3,4%, Nowe Apostolskie 2,9%,
Mana 2,3%, Uniwersalne Królestwo Boże 2%, Świadek
Jehowy 1,2%, inne 6,2%, żadne 21,2%, nieokreślone 1%
(2012 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 18.4 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 65.3 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca? Tutaj: Sao Tome,
stolica, ma około jednej czwartej ludności kraju; Santo Antonio
to największe miasto na Principe; północne obszary obu wysp
mają najwyższe gęstości zaludnienia. Główne obszary miejskie
kraju Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to: SAO TOME
(stolica) 71 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Wyspy Świętego Tomasza i
Książęca

Stolica kraju Wyspy Świętego Tomasza i Książęca to Sao
Tome i rządowy typ pół-prezydencka republika. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - 2 prowincje; Principe, Sao Tome.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Wyspy Świętego Tomasza i
Książęca, ważnymi produktami przemysłowymi są budowa
lekkich ryb , tekstylia, mydło, piwo, przetwórstwo ryb, czas.
Ważne produkty rolne to Kakao, orzechy kokosowe, jądra
palmowe, kopra, cynamon, pieprz, kawa, banany, papaja,
fasolki; drób;. Najważniejsze towary eksportowe to kakao
80%, kopra, kawa, olej palmowy (2010 r.), a najważniejszymi



partnerami eksportowymi są Niemcy 23,3%, Holandia 13,8%,
Portugalia 10%, Angola 6,4%, Korea Południowa 5,2%, Peru
4,5%, Dominikana 4,1% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i urządzenia elektryczne sprzęt,
produkty spożywcze, produkty naftowe, a najważniejsi
partnerzy importowi to Portugalia 58,8%, Angola 15,2%,
Chiny 5,3% (2016). Jak bogaty jest Wyspy Świętego Tomasza
i Książęca i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $3,200 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 66.2% (2009
oszacowanie).

Mapa - Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Arabia Saudyjska

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Arabia Saudyjska.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Arabia Saudyjska. Zacznijmy od flagi kraju
Arabia Saudyjska tutaj:
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Arabia Saudyjska - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Arabia Saudyjska?

Zacznijmy od tego: Arabia Saudyjska jest miejscem narodzin
islamu i siedzibą dwóch najświętszych świątyń islamskich w
Mekce i Medynie. Oficjalnym tytułem króla jest kustosz dwóch
świętych meczetów. Nowoczesne państwo saudyjskie zostało
założone w 1932 roku przez ABD AL-AZIZ bin Abd al-
Rahman Al SAUD (Ibn Saud) po 30-letniej kampanii na rzecz
zjednoczenia większości Półwyspu Arabskiego. Jeden z jego
męskich potomków rządzi dzisiaj krajem, zgodnie z wymogami
Ustawy Zasadniczej z 1992 roku. Po inwazji Iraku na Kuwejt
w 1990 r. Arabia Saudyjska przyjęła kuwejcką rodzinę
królewską i 400 000 uchodźców, zezwalając jednocześnie
siłom zachodnim i arabskim na rozmieszczenie na swojej ziemi
w celu wyzwolenia Kuwejtu w następnym roku. Ciągła
obecność obcych żołnierzy na ziemi saudyjskiej po wyzwoleniu
Kuwejtu stała się źródłem napięcia między rodziną królewską a
opinią publiczną, dopóki wszystkie operacyjne wojska USA nie
opuściły kraju w 2003 roku. Poważne ataki terrorystyczne w
maju i listopadzie 2003 roku wywołały trwającą kampanię
przeciwko krajowemu terroryzmowi i ekstremizmowi. Od roku
2005 do 2015 król Abdallah stopniowo modernizował
królestwo. Kierując się osobistą ideologią i pragmatyzmem
politycznym, wprowadził szereg inicjatyw społecznych i
gospodarczych, w tym zwiększenie zatrudnienia i szans



społecznych dla kobiet, przyciągnięcie inwestycji zagranicznych,
zwiększenie roli sektora prywatnego w gospodarce i
zniechęcenie przedsiębiorstw do zatrudniania zagranicznych
pracowników. Arabia Saudyjska odnotowała protesty podczas
Arabskiej Wiosny 2011, ale nie poziom rozlewu krwi widziany
w protestach w innych częściach regionu. Szyiccy muzułmanie z
Prowincji Wschodniej protestowali przede wszystkim
przeciwko zatrzymaniu więźniów politycznych, endemicznej
dyskryminacji oraz działaniom Bahrajnu i rządu saudyjskiego w
Bahrajnie. Rijad ostrożnie, lecz stanowczo zaaprobował
aresztując niektórych protestujących, ale szybko uwolnił
większość z nich i wykorzystał sponsorowanych przez państwo
duchownych do przeciwdziałania aktywizmowi politycznemu i
islamistycznemu. Rząd przeprowadził pierwsze w historii
wybory w 2005 i 2011 roku, kiedy Saudyjczycy udali się do
urn wyborczych, aby wybrać radnych miejskich. W grudniu
2015 r. Kobiety mogły głosować i kandydować po raz
pierwszy w wyborach samorządowych, a 19 kobiet zdobyło
miejsca. Król Salman bin Abd al-Aziz Al Saud wstąpił na tron 
w 2015 roku i umieścił pierwszego księcia następnej generacji,
Muhammada BIN NAIF bin Abd al-Aziz Al Saud, w linii
sukcesyjnej jako Książę Koronny. Wyznaczył swojego syna,
Muhammada BIN Salmana bin Abd al-Aziza Al Sauda, na
zastępcę Księcia Korony. W marcu 2015 r. Arabia Saudyjska
kierowała koalicją 10 krajów w kampanii wojskowej, aby
przywrócić rząd Jemenu, który został wyparty przez siły Huti
sprzymierzone z byłym prezydentem ALI Abdullahem al-
Salihem. Wojna w Jemenie doprowadziła do ofiar wśród



ludności cywilnej i braków podstawowych dostaw, co
wywołało znaczną międzynarodową krytykę. W grudniu 2015
r. Zastępca prałata Mahometa BIN Salmana ogłosił, że Arabia
Saudyjska poprowadzi 34 państwową koalicję islamską do
walki z terroryzmem (od tego czasu wzrosła do 41 krajów). W
styczniu 2016 r. Arabia Saudyjska straciła 47 osób pod
zarzutem terroryzmu, w tym szyicką kapłankę muzułmańską
NIMR al-Nimr. Irańscy demonstranci pokonali saudyjskie
placówki dyplomatyczne w Iranie, by zaprotestować przeciwko
egzekucji al-NIMR, a rząd saudyjski zareagował, odcinając
dyplomatyczne związki z Iranem. Kraj pozostaje wiodącym
producentem ropy naftowej i gazu ziemnego i od 2015 r.
Posiada około 16% światowych zasobów ropy naftowej. Rząd
kontynuuje reformy gospodarcze i dywersyfikację, szczególnie
od momentu przystąpienia Arabii Saudyjskiej do WTO w 2005
r. I promuje inwestycja w królestwo. W kwietniu 2016 r. Rząd
saudyjski ogłosił szeroki zestaw reform społeczno-
gospodarczych, znany jako Wizja 2030. Niskie światowe ceny
ropy naftowej w całym 2015 i 2016 r. Znacznie obniżyły
rządowe dochody Arabii Saudyjskiej. W odpowiedzi rząd
ograniczył dopłaty do wody, elektryczność i benzyna;
zmniejszone pakiety wynagrodzeń dla pracowników
rządowych; i ogłosił ograniczone nowe podatki od gruntów. W
porozumieniu z OPEC i niektórymi kluczowymi krajami spoza
OPEC, Arabia Saudyjska zgodziła się na zmniejszenie
produkcji ropy naftowej na początku 2017 r. W celu
uregulowania podaży i pomocy w podniesieniu globalnych cen.

Geografia - Arabia Saudyjska



Gdzie na świecie jest Arabia
Saudyjska? Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód,
graniczący z Zatoką Perską i Morzem Czerwonym, na północ
od Jemenu. Całkowita powierzchnia kraju Arabia Saudyjska
wynosi 2,149,690 km2, z czego 2,149,690 km2 to ziemia. To
bardzo duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: głównie piaszczysta pustynia. Najniższym punktem
kraju Arabia Saudyjska jest Zatoka perska 0 m, najwyższy
punkt Jabal Sawda '3,133 m. Klimat jest ostre, sucha pustynia
z wysokimi temperaturami.

Mieszkańcy - Arabia Saudyjska
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Arabia Saudyjska. Liczba

to: 28,571,770 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem
sporo ludzi. Kto tu mieszka? Arabskie 90%, Afro-azjatyckie
10%. Jakie są języki w kraju Arabia Saudyjska? arabskie
(oficjalne). A religie: muzułmanie (urzędnicy, obywatele to 85-
90% sunnici i 10-15% szyici), inni (w tym prawosławni,
protestanci, katolicy, żydowscy, hinduscy, buddyjscy i Sikh) (w
2012 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 27.5 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia



(po urodzeniu)? To: 75.5 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Arabia Saudyjska? Tutaj: Historycznie populacja, która była
głównie koczownicza lub pół-koczownicza, ludność Arabii
Saudyjskiej stała się bardziej osiadła, odkąd ropa naftowa
została odkryta w latach trzydziestych; większość działalności
gospodarczej - a wraz z nią populacja kraju - koncentruje się
na rozległym obszarze w połowie półwyspu, od Ad Dammam
na wschodzie, przez Rijad we wnętrzu, do Mekki-Medyny na
zachodzie w pobliżu Morza Czerwonego. Główne obszary
miejskie kraju Arabia Saudyjska to: Rijad (stolica) 6,195 mln;
Dżedda 4,076 miliona; Mekka 1.771 milionów; Medina 1,28
miliona; Ad Dammam 1.064 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Arabia Saudyjska
Stolica kraju Arabia Saudyjska to Rijad i rządowy typ

monarchii absolutnej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 13 prowincji (mintaqat, liczba pojedyncza -
mintaqah); Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah (Północna
granica), Al Jawf, Al Madinah (Medina), Al Qasim, Ar Riyad
(Rijad), Ash Sharqiyah (wschodnia), "Asir, Ha'il, Jazan, Mekka
(Mekka), Najran, Tabuk. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Arabia
Saudyjska, ważnymi produktami przemysłowymi są produkcja
ropy naftowej, rafinacja ropy naftowej, podstawowe produkty
petrochemiczne, amoniak, gazy przemysłowe, wodorotlenek
sodu (soda kaustyczna), cement, nawozy sztuczne, tworzywa
sztuczne, metale, naprawa statków handlowych, naprawa
samolotów komercyjnych, budowa. Ważne produkty rolne to
Pszenicy, jęczmienia, pomidorów, melonów, daktyli, owoców
cytrusowych; baranina, kurczęta, jaja, mleko. Najważniejsze



towary eksportowe to ropy naftowej i produktów
ropopochodnych 90% (2012 r. .), a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Chiny 13,6%, Japonia 11,3%,
Indie 10,7%, USA 9,8%, Korea Południowa 9,1%, Singapur
4,7% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i
sprzęt, artykuły spożywcze, chemikalia, pojazdy mechaniczne,
tekstylia, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 16,2%,
USA 15%, Niemcy 6,3%, Japonia 5,3%, Zjednoczone Emiraty
Arabskie 5%, Korea Południowa 4,3% (2016). Jak bogaty jest
Arabia Saudyjska i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$55,300 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Arabia Saudyjska
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Senegal

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Senegal.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Senegal. Zacznijmy od flagi kraju Senegal
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Senegal - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Senegal? Zacznijmy od

tego: Francuskie kolonie w Senegalu i francuskim Sudanie
połączyły się w 1959 r. I uzyskały niepodległość w 1960 r.
Jako Federacja Mali. Związek rozpadł się po zaledwie kilku
miesiącach. Senegal połączył się z Gambią, aby utworzyć
nominalną konfederację Senegambii w 1982 r. Planowana
integracja obu krajów nigdy nie została wdrożona, a związek
rozwiązano w 1989 r. Ruch Demokratycznych Sił w
Casamance doprowadził do powstania separatystycznego
reżimu niskiego poziomu w południowym Senegalu od lat 80.
Kilka transakcji pokojowych nie rozwiązało konfliktu, ale
nieoficjalne zawieszenie broni pozostaje w dużej mierze
obowiązujące od 2012 roku. Senegal pozostaje jedną z
najbardziej stabilnych demokracji w Afryce i ma długą historię
uczestniczenia w międzynarodowych operacjach pokojowych i
mediacjach regionalnych. Senegal był rządzony przez Partię
Socjalistyczną przez 40 lat, dopóki Abdoulaye WADE nie
został wybrany na prezydenta w 2000 roku. Został ponownie
wybrany w 2007 roku i podczas swoich dwóch kadencji
kilkanaście razy zmienił konstytucję Senegalu, aby zwiększyć
władzę wykonawczą i osłabić opozycję. Jego decyzja o
kandydowaniu na trzecią kadencję prezydencką wywołała dużą
reakcję opinii publicznej, która doprowadziła do jego porażki
w marcu 2012 r. Z Mackym SALLem, którego kadencja



trwała do 2019 r. Referendum konstytucyjne z 2016 r. Skróciło
ten okres do pięciu lat, z czego maksymalnie dwa kolejne
warunki dla przyszłych prezydentów.

Geografia - Senegal

Gdzie na świecie jest Senegal?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, na północnym
Oceanie Atlantyckim, pomiędzy Gwineą Bissau a Mauretanią.
Całkowita powierzchnia kraju Senegal wynosi 196,722 km2, z
czego 192,530 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: ogólnie niski,
toczący się, równiny rosnące na zboczach w południowo-
wschodniej części wyspy. Najniższym punktem kraju Senegal
jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt nienazwane
wzniesienie 2,8 km na południowy wschód od Nepen Diaka
648 m. Klimat jest Tropikalne; gorący, wilgotny; pora
deszczowa (od maja do listopada) ma silne wiatry południowo-
wschodnie; pora sucha (od grudnia do kwietnia) zdominowana
przez gorący, suchy, harmattanowy wiatr.

Mieszkańcy - Senegal
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Senegal. Liczba to:

14,668,522 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża



populacja. Kto tu mieszka? Wolof 38,6%, Pular 26,6%, Serer
14,9%, Mandinka 4,6%, Jola 4,1%, Soninke 2,3%, pozostałe
8,9% (w tym Europejczycy i osoby pochodzenia libańskiego)
(2010-11 est.). Jakie są języki w kraju Senegal? Francuski
(urzędowy), Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer, Soninke. A
religie: Muslim 95,3% (większość należy do jednego z czterech
głównych bractw sufickich), Christian 4,3% (głównie
rzymskokatolicki), animista 0,4% (2010-11 est.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 18.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 62.1 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Senegal? Tutaj: populacja
koncentruje się na zachodzie, a Dakar zakotwicza dobrze
zdefiniowany obszar rdzenia; około 70% populacji to wiejski.
Główne obszary miejskie kraju Senegal to: Dakar (stolica) 3,52
miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Senegal
Stolica kraju Senegal to Daka i rządowy typ prezydencka

republika. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 14
regionów (regiony, liczba pojedyncza - region); Dakar,
Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga,
Matam, Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies, Ziguincho.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Senegal, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwarzania rolnictwa i ryb, górnictwo
fosforan, produkcji nawozów sztucznych, rafinacja ropy
naftowej, cyrkon i wydobycie złota, materiały budowlane,
budowa statków i naprawy i. Ważne produkty rolne to
orzeszków ziemnych, prosa, kukurydzy, sorgo, ryżu, bawełny,



pomidorów, zielonych warzywa; bydło, drób, świnie; ryby.
Najważniejsze towary eksportowe to ryby, orzeszki ziemne
(orzeszki ziemne), produkty naftowe, fosforany, bawełna, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Mali 18,2%,
Szwajcaria 10,6%, Indie 8,2%, Wybrzeże Kości Słoniowej
5,3%, Chiny 5% (2016). Najważniejsze towary importowe to
żywność i napoje, dobra kapitałowe, paliwa, a najważniejsi
partnerzy importowi to Francja 15,9%, Chiny 10,3%, Nigeria
7,8%, Indie 7,6%, Holandia 5,3% , Hiszpania 4.9% (2016).
Jak bogaty jest Senegal i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$2,700 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 46.7% (2011
oszacowanie).

Mapa - Senegal
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Serbia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Serbia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Serbia. Zacznijmy od flagi kraju Serbia tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Serbia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Serbia? Zacznijmy od

tego: Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców powstało w
1918 r .; jej nazwa została zmieniona na Jugosławię w 1929 r.
Partyzanci komunistyczni przeciwstawili się okupacji Osi i
podziałowi Jugosławii w latach 1941-1945 i walczyli z
nacjonalistycznymi przeciwnikami i współpracownikami.
Wojskowy i polityczny ruch na czele z Josipem Brozem "TITO"
(Partisans) przejął pełną kontrolę nad Jugosławią, kiedy ich
krajowi rywale i okupanci zostali pokonani w 1945 roku.
Chociaż komuniści, TITO i jego następcy (Tito zmarł w 1980
roku) zdołali kierować własnymi siłami droga między krajami
Układu Warszawskiego a Zachodem przez następne cztery i pół
dekady. W 1989 r. Slobodan Milosevic został prezydentem
Republiki Serbii, a jego ultranacjonalistyczne wezwania do
serbskiej dominacji doprowadziły do gwałtownego rozpadu
Jugosławii na tle etnicznym. W 1991 r. Chorwacja, Słowenia, a
Macedonia ogłosiła niepodległość, a następnie Bośnię w 1992
r. Pozostałe republiki Serbii i Czarnogóry ogłosiły w Federalnej
Republice Federalnej Jugosławii (FRY) w kwietniu 1992 r. i
pod przewodnictwem Milosevica, Serbia przeprowadziła różne
kampanie militarne mające na celu zjednoczenie etnicznych
Serbów w sąsiednich republikach. "Wielka Serbia". Działania te
ostatecznie zakończyły się niepowodzeniem, a po
międzynarodowej interwencji doprowadziły do podpisania
Porozumień Pokojowych z Dayton w 1995 r. Milosevic



zachował kontrolę nad Serbią i ostatecznie został prezydentem
FRJ w 1997 r. W 1998 r. Etniczna albańska rebelia w byłej
autonomicznej prowincji serbskiej Kosowa sprowokowała
serbską kampanię przeciwpowstaniową, która doprowadziła
do masakr i masowych wysiedleń etnicznych Albańczyków
żyjących w Kosowie. Rząd Milosevica " odrzucenie
proponowanego międzynarodowego porozumienia
doprowadziło do bombardowania Serbii przez NATO wiosną
1999 r. Serbskie wojsko i policja wycofały się z Kosowa w
czerwcu 1999 r., a Rada Bezpieczeństwa ONZ upoważniła
tymczasową administrację ONZ i dowodzone przez NATO siły
bezpieczeństwa w Kosowie . Wybory do FRY pod koniec
2000 roku doprowadziły do obalenia Miloszevicia i instalacji
demokratycznego rządu. W 2003 r. FRJ stała się Państwowym
Związkiem Serbii i Czarnogóry, luźną federacją obu republik.
Powszechna przemoc, której głównym celem są etniczni
Serbowie w Kosowie w marcu 2004 r., Doprowadziła do
bardziej intensywnych wezwań do zajęcia stanowiska w
sprawie statusu Kosowa, a ONZ zaczęła ułatwiać rozmowy o
statusie w 2006 r. W czerwcu 2006 r. Czarnogóra oddzieliła się
od federacji i ogłosiła, że jest niepodległym krajem. Serbia
zwróciła następnie uwagę, że jest to państwo będące następcą
unii Serbii i Czarnogóry. W lutym 2008 r., Po prawie dwóch
latach nieprzekonujących negocjacji, Kosowo ogłosiło, że jest
niezależne od Serbii - działania, których Serbia nie chce uznać.
Na prośbę Serbii Zgromadzenie Ogólne ONZ (ZO ONZ) w
październiku 2008 r. Zwróciło się o opinię doradczą do
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w



sprawie tego, czy jednostronna deklaracja niepodległości
Kosowa jest zgodna z prawem międzynarodowym. W
orzeczeniu uznanym za niekorzystny dla Serbii MTS wydał w
lipcu 2010 r. Opinię doradczą, stwierdzając, że prawo
międzynarodowe nie zabrania deklaracji o niezależności. Pod
koniec 2010 r. Serbia zgodziła się na uchwaloną przez UE
rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznającą decyzję
MTS i wzywającą do nowej rundy rozmów między Serbią i
Kosowem, tym razem w kwestiach praktycznych, a nie w
Kosowie. Serbia i Kosowo podpisały w kwietniu 2013 r.
Pierwsze porozumienie w sprawie zasad normalizacji
stosunków między oboma krajami i są w trakcie wprowadzania
w życie jego postanowień. W 2015 r. Serbia i Kosowo
osiągnęły cztery dodatkowe porozumienia w ramach Dialogu
Brukselskiego. Obejmowały one porozumienia w sprawie
Wspólnoty gmin w większości Serbii; telekomunikacja;
wytwarzanie i dystrybucja energii; i swoboda przemieszczania
się. Prezydent Aleksandar Vucic promuje ambitny cel
przystąpienia Serbii do UE do 2020 roku. Pod jego
przywództwem jako premier, w styczniu 2014 roku Serbia
rozpoczęła formalne negocjacje akcesyjne. Serbia i Kosowo
podpisały w kwietniu 2013 r. Pierwsze porozumienie w sprawie
zasad normalizacji stosunków między oboma krajami i są w
trakcie wprowadzania w życie jego postanowień. W 2015 r.
Serbia i Kosowo osiągnęły cztery dodatkowe porozumienia w
ramach Dialogu Brukselskiego. Obejmowały one porozumienia
w sprawie Wspólnoty gmin w większości Serbii;
telekomunikacja; wytwarzanie i dystrybucja energii; i swoboda



przemieszczania się. Prezydent Aleksandar Vucic promuje
ambitny cel przystąpienia Serbii do UE do 2020 r. Pod jego
przywództwem jako premier, w styczniu 2014 r. Serbia
rozpoczęła formalne negocjacje akcesyjne. Serbia i Kosowo
podpisały w kwietniu 2013 r. Pierwsze porozumienie w sprawie
zasad normalizacji stosunków między oboma krajami i są w
trakcie wprowadzania w życie jego postanowień. W 2015 r.
Serbia i Kosowo osiągnęły cztery dodatkowe porozumienia w
ramach Dialogu Brukselskiego. Obejmowały one porozumienia
w sprawie Wspólnoty gmin w większości Serbii;
telekomunikacja; wytwarzanie i dystrybucja energii; i swoboda
przemieszczania się. Prezydent Aleksandar Vucic promuje
ambitny cel przystąpienia Serbii do UE do 2020 roku. Pod jego
przywództwem jako premier, w styczniu 2014 roku Serbia
rozpoczęła formalne negocjacje akcesyjne. Obejmowały one
porozumienia w sprawie Wspólnoty gmin w większości Serbii;
telekomunikacja; wytwarzanie i dystrybucja energii; i swoboda
przemieszczania się. Prezydent Aleksandar Vucic promuje
ambitny cel przystąpienia Serbii do UE do 2020 roku. Pod jego
przywództwem jako premier, w styczniu 2014 roku Serbia
rozpoczęła formalne negocjacje akcesyjne. Obejmowały one
porozumienia w sprawie Wspólnoty gmin w większości Serbii;
telekomunikacja; wytwarzanie i dystrybucja energii; i swoboda
przemieszczania się. Prezydent Aleksandar Vucic promuje
ambitny cel przystąpienia Serbii do UE do 2020 roku. Pod jego
przywództwem jako premier, w styczniu 2014 roku Serbia
rozpoczęła formalne negocjacje akcesyjne.

Geografia - Serbia



Gdzie na świecie jest Serbia?
Lokalizacja tego kraju to Europa Południowo-Wschodnia,
między Macedonią a Węgrami. Całkowita powierzchnia kraju
Serbia wynosi 77,474 km2, z czego 77,474 km2 to ziemia. To
nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: bardzo zróżnicowany; na północy, bogate żyzne
równiny; na wschodzie, pasma wapienne i baseny; na
południowy wschód, starożytne góry i wzgórza. Najniższym
punktem kraju Serbia jest rzeki Danube i Timok 35 m,
najwyższy punkt Midzor 2169 m. Klimat jest Na północy,
klimat kontynentalny (mroźne zimy i gorące, wilgotne lata z
dobrze rozłożonymi opadami); w innych częściach
kontynentalny i śródziemnomorski klimat (stosunkowo mroźne
zimy z obfitymi opadami śniegu i gorącymi, suchymi latami i
jesienią) był.

Mieszkańcy - Serbia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Serbia. Liczba to:

7,111,024. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu mieszka?
Serb 83,3%, Węgry 3,5%, Romowie 2,1%, Bośniak 2%,
pozostałe 5,7%, Niezadeklarowane lub nieznane 3,4% (2011



rok.). Jakie są języki w kraju Serbia? Serbski (oficjalny)
88,1%, węgierski 3,4%, bośniacki 1,9%, romski 1,4%, inne
3,4%, niezadeklarowany lub nieznany 1,8%. A religie:
prawosławny 84,6%, katolicki 5%, muzułmanin 3,1%,
protestant 1%, ateista 1,1%, inny 0,8% (obejmuje agnostyków,
innych chrześcijan, wschodnich wyznawców religii, Żydów),
niezadeklarowanych lub nieznanych 4,5% (2011 rok). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 42.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
75.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Serbia? Tutaj: dość
równomierna dystrybucja w większości kraju, z obszarami
miejskimi przyciągającymi większe i gęstsze populacje. Główne
obszary miejskie kraju Serbia to: Belgrad (stolica) 1,182
miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Serbia
Stolica kraju Serbia to Belgrad (Beograd) i rządowy typ

republiki parlamentarnej. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 119 gminy (opstine, singular - opstina) i 26
miast (gradovi, liczba pojedyncza - grad). Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Serbia, ważnymi produktami przemysłowymi są
samochody, metale nieszlachetne, meble, przetwórstwo
spożywcze, maszyny, chemikalia, cukier, opony, odzież,
farmaceutyki. Ważne produkty rolne to Pszenica, kukurydza,
słonecznik, buraki cukrowe, winogrona / wino, owoce (maliny,
jabłka, wiśnie), warzywa (pomidory, papryka, ziemniaki),
wołowina, wieprzowina i produkty mięsne, mleko i produkty
mleczarskie. Najważniejsze towary eksportowe to samochody,



żelazo i stal, guma, odzież, pszenica, owoce i warzywa, metale
nieżelazne, urządzenia elektryczne, wyroby metalowe, broń i
amunicja, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Włochy 14,6%, Niemcy 13,1%, Bośnia i Hercegowina 8,3%,
Rumunia 5,7%, Rosja 5,4% ( 2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i urządzenia transportowe, paliwa i
smary, wyroby przemysłowe, chemikalia, żywność i żywe
zwierzęta, surowce, a najważniejsi partnerzy importowi to
Niemcy 12,9%, Włochy 10,4%, Chiny 8,4%, Rosja 7,9%,
Węgry 4,6%, Polska 4,4% (2016). Jak bogaty jest Serbia i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $15,200 (2017 oszacowanie). To
całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 8.9%
(2014 oszacowanie).

Mapa - Serbia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Seszele

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Seszele.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Seszele. Zacznijmy od flagi kraju Seszele
tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Seszele - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Seszele? Zacznijmy od

tego: Długa walka między Francją i Wielką Brytanią o wyspy
zakończyła się w 1814 r., Kiedy zostały im przekazane.
Podczas rządów kolonialnych rozwinęła się gospodarka oparta
na plantacji, która opierała się na importowanej pracy, głównie
z europejskich kolonii w Afryce. Niepodległość nadciągnęła w
1976 r. W 1993 r. Zakończyły się rządy partii z nową
konstytucją i wolnymi wyborami. Prezydent France-Albert
RENE, który służył od 1977 r., Został ponownie wybrany w
2001 r., Ale ustąpił w 2004 r. Wiceprzewodniczący James Alix
Michel przejął przewodnictwo, aw 2006 r. Został wybrany na
nową pięcioletnią kadencję; został ponownie wybrany w 2011
r. i ponownie w 2015 r. W październiku 2016 r. James Michel
podał się do dymisji i przekazał prezydencję swojemu
wiceprzewodniczącemu Danny Faure.

Geografia - Seszele

Gdzie na świecie jest Seszele?
Lokalizacja tego kraju to archipelag na Oceanie Indyjskim, na
północny wschód od Madagaskaru. Całkowita powierzchnia



kraju Seszele wynosi 455 km2, z czego 455 km2 to ziemia. To
jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
Mahe Group jest wulkaniczna z wąskim pasmem wybrzeża i
skalistym, pagórkowatym wnętrzem; inne to koralowe, płaskie
rafy koralowe. Najniższym punktem kraju Seszele jest Ocean
Indyjski 0 m, najwyższy punkt Morne Seychellois 905 m.
Klimat jest tropikalny morski; wilgotny; sezon chłodniczy
podczas monsunu południowo-wschodniego (koniec maja do
września); cieplejsza pora podczas monsunu z północnego
zachodu (od marca do maja).

Mieszkańcy - Seszele
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Seszele. Liczba to: 93,920

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? mieszane francuskie, afrykańskie, indyjskie,
chińskie i Ara. Jakie są języki w kraju Seszele? Seychellois
Creole (oficjalne) 89,1%, angielski (oficjalny) 5,1%, francuski
(oficjalny) 0,7%, pozostałe 3,8%, nieokreślone 1,4%
(prognoza 2010). A religie: Rzymskokatolicki 76,2%,
protestancki 10,5% (anglikański 6,1%, zielonoświątkowy
zgromadzenie 1,5%, adwentysta dnia siódmego 1,2%, inny
protestant 1,7), inny chrześcijanin 2,4%, hinduski 2,4%,
muzułmanin 1,6%, inny niechrześcijaninski 1,1%, nieokreślony
4,8%, brak 0,9% (w 2010 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
35.4 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 74.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Seszele? Tutaj: Więcej niż trzy czwarte



ludności mieszka na głównej wyspie Mahe; Praslin zawiera
mniej niż 10%; mniejszy procent na La Digue i na zewnętrznych
wyspach. Główne obszary miejskie kraju Seszele to: Victoria
(stolica) 26 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Seszele
Stolica kraju Seszele to Victoria i rządowy typ prezydencka

republika. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 25
okręgów administracyjnych; Anse aux Pins, Anse Boileau,
Anse Etoile, Anse Royale, Au Cap, Baie Lazare, Baie Sainte
Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascade, Glacis,
Grand Anse Mahe, Grand Anse Praslin, Inner Islands, La
Riviere Anglaise , Les Mamalles, Mont Buxton, Mont Fleuri,
Plaisance, Pointe Larue, Port Glaud, Roche Caiman, Saint
Louis, Takamaka. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Seszele,
ważnymi produktami przemysłowymi są połowy tuńczyka ,
turystyka, napoje. Ważne produkty rolne to kokosy, cynamon,
wanilia, słodkie ziemniaki, maniok (maniok, tapioka), kopra,
banany;. Najważniejsze towary eksportowe to konserwy z
tuńczyka, ryby mrożone, produkty ropopochodne (reeksport),
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są ZEA 28,8%,
Francja 21%, Zjednoczone Królestwo 14,7%, Włochy 9,2%,
Hiszpania 8,8% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny i sprzęt, artykuły spożywcze, produkty naftowe,
chemikalia, inne wyroby przemysłowe, a najważniejsi partnerzy
importowi to Zjednoczone Emiraty Arabskie 21,6%, Francja
9,9%, Republika Południowej Afryki 8,4%, Mauritius 7,8%,
Hiszpania 7,2%, Indie 4,9%, Chiny 4,8%, Zjednoczone
Królestwo 4,7% (2016). Jak bogaty jest Seszele i jak bogaci



są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $28,900 (2017 oszacowanie). Oznacza to,
że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 39.3% (2013 oszacowanie).

Mapa - Seszele
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Sierra Leone tutaj:
 

Sierra Leone - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Sierra Leone? Zacznijmy

od tego: Brytyjczycy utworzyli punkt handlowy w pobliżu
dzisiejszego Freetown w XVII wieku. Początkowo handel
obejmował drewno i kość słoniową, ale później rozszerzył się
na niewolników. Po rewolucji amerykańskiej w 1787 r.
Założono kolonię, a Sierra Leone stało się celem przesiedlenia
czarnych lojalistów, którzy pierwotnie zostali przesiedleni do
Nowej Szkocji. Po zniesieniu handlu niewolnikami w 1807 r.
Brytyjskie załogi dostarczały tysiącom Afrykanów
wyzwolonych z nielegalnych statków niewolniczych do Sierra
Leone, w szczególności do Freetown. Kolonia stopniowo
rozszerzała się w głąb lądu w ciągu XIX wieku; niezależność
została osiągnięta w 1961 r. Demokracja powoli powraca po
wojnie domowej (1991-2002), która doprowadziła do
dziesiątków tysięcy zgonów i wysiedlenia ponad 2 milionów
ludzi (około jednej trzeciej populacji). Wojsko, która przejęła
pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo po odejściu sił
pokojowych ONZ pod koniec 2005 r., rozwinęła się jako
gwarant stabilności kraju; siły zbrojne pozostały na linii bocznej
podczas wyborów krajowych w 2007 i 2012 roku. W marcu
2014 r. Zamknięcie zintegrowanego biura budowania pokoju
ONZ w Sierra Leone zakończyło ponad 15 lat operacji
pokojowych i politycznych w Sierra Leone. Do priorytetów



rządu należy wspieranie rozwoju - w tym wychodzenie z
epidemii eboli - tworzenie miejsc pracy i zwalczanie
endemicznej korupcji. W marcu 2014 r. Zamknięcie
zintegrowanego biura budowania pokoju ONZ w Sierra Leone
zakończyło ponad 15 lat operacji pokojowych i politycznych w
Sierra Leone. Do priorytetów rządu należy wspieranie rozwoju
- w tym wychodzenie z epidemii eboli - tworzenie miejsc pracy
i zwalczanie endemicznej korupcji. W marcu 2014 r.
Zamknięcie zintegrowanego biura budowania pokoju ONZ w
Sierra Leone zakończyło ponad 15 lat operacji pokojowych i
politycznych w Sierra Leone. Do priorytetów rządu należy
wspieranie rozwoju - w tym wychodzenie z epidemii eboli -
tworzenie miejsc pracy i zwalczanie endemicznej korupcji.

Geografia - Sierra Leone

Gdzie na świecie jest Sierra Leone?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, granicząca z
Oceanem Atlantyckim, między Gwineą a Liberią. Całkowita
powierzchnia kraju Sierra Leone wynosi 71,740 km2, z czego
71,620 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: pas nadmorski bagien
namorzynowych, zalesiony teren górski, wyżyna wyżynna, góry
na wschodzie. Najniższym punktem kraju Sierra Leone jest



Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Loma Mansa
(Bintimani) 1.948 m. Klimat jest tropikalna; gorący, wilgotny;
letnia pora deszczowa (od maja do grudnia); zimowa pora
sucha (od grudnia do kwietnia).

Mieszkańcy - Sierra Leone
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Sierra Leone. Liczba to:

6,163,195 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Temne 35%, Mende 31%, Limba
8%, Kono 5%, Kriole 2% (potomkowie uwalniających się
jamajskich niewolników, którzy osiedlili się w regionie
Freetown pod koniec XVIII wieku, znany również jako Krio),
Mandingo 2%, Loko 2%, pozostałe 15% (w tym uchodźcy z
niedawnej wojny domowej w Liberii oraz niewielka liczba
Europejczyków, Libańczyków, Pakistańczyków i Hindusów)
(spis ludności z 2008 r.). Jakie są języki w kraju Sierra Leone?
Angielski (oficjalne, regularne używanie ograniczone do
piśmiennej mniejszości), Mende (główny język w południe),
Temne (główny język na północy), Krio (angielski Creole,
mówiony przez potomków uwolnionych jamajskich
niewolników, którzy osiedlili się w regionie Freetown, lingua
franca i pierwszy język dla 10% populacji, ale zrozumiał 95%).
A religie: Muzułmanie 60%, rdzenna wiara 30%, chrześcijanie
10%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 19 rok. Musimy dodać, że
ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa
jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)?
To: 58.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Sierra Leone?
Tutaj: skupiska ludności znajdują się w niższych elewacjach na



południu i zachodzie; północna trzecia część kraju jest mniej
zaludniona. Główne obszary miejskie kraju Sierra Leone to:
Freetown (stolica) 1,007 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Sierra Leone
Stolica kraju Sierra Leone to Freetown i rządowy typ

republika prezydencka. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 3 prowincje i 1 obszar; Wschodnia,
Północna, Południowa, Zachodnia. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Sierra Leone, ważnymi produktami przemysłowymi są
wydobycie diamentów rybnych ; wydobywanie rudy żelaza,
rutylu i boksytu; produkcja na małą skalę (napoje, tekstylia,
obuwie). Ważne produkty rolne to Ryżu, kawy, kakao, jąder
palmowy, olej palmowy, orzeszki ziemne, orzechy nerkowca ;
drób, bydło, owce, świnie;. Najważniejsze towary eksportowe
to rudy żelaza, diamenty, rutyl, kakao, kawa, ryby, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Wybrzeże Kości
Słoniowej 31,7%, USA 28,3%, Belgia 17,7%, Chiny 6,6%
(2016). Najważniejsze towary importowe to artykuły
spożywcze, maszyny i sprzęt, paliwa i smary, chemikalia, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 12,5%, USA 9,7%,
Indie 7,8%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 7,2%, Senegal
6,2%, Belgia 5,5%, Turcja 5,5%, Zjednoczone Królestwo
4,7% (2016). Jak bogaty jest Sierra Leone i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $1,800 (2017 oszacowanie). To jest bardzo
niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna



ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 70.2%
(2004 oszacowanie).

Mapa - Sierra Leone
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Singapur - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Singapur? Zacznijmy od

tego: Malajski port handlowy znany jako Temasek istniał na
wyspie Singapur w XIV wieku. Osada kilkakrotnie zmieniała
właścicieli w następnych stuleciach, a ostatecznie spłonęła w
XVII wieku i popadła w zapomnienie. Brytyjczycy założyli
Singapur jako kolonię handlową na miejscu w 1819 roku.
Dołączył do Federacji Malezji w 1963 roku, ale został wyparty
dwa lata później i stał się niezależny. Singapur stał się następnie
jednym z najlepiej prosperujących krajów świata o silnych
międzynarodowych powiązaniach handlowych (jego port jest
jednym z największych na świecie pod względem
obsługiwanego tonażu), a PKB per capita jest równy PKB
wiodących krajów Europy Zachodniej.

Geografia - Singapur

Gdzie na świecie jest Singapur?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia, wyspy
między Malezją a Indonezją. Całkowita powierzchnia kraju
Singapur wynosi 719.2 km2, z czego 709.2 km2 to ziemia. To



jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
lowlying, pofałdowana centralny plateau. Najniższym punktem
kraju Singapur jest Singapur Cieśnina 0 m, najwyższy punkt
Bukit Timah 166 m. Klimat jest tropikalny; gorący, wilgotny,
deszczowy; dwa odrębne pory monsunowe - północno-
wschodni monsun (od grudnia do marca) i monsun południowo-
zachodni (od czerwca do września); między monsun - częste
południu i wczesne słabe wieczorem.

Mieszkańcy - Singapur
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Singapur. Liczba to:

5,888,926 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Chiński 74,3%, malajski 13,4%,
indyjski 9,1% (w tym Sri Lanki), inne 3,2% (2016 r.). Jakie są
języki w kraju Singapur? Mandaryński (oficjalny) 36,3%,
angielski (oficjalny) 29,8%, Malay (oficjalny) 11,9%, Hokkien
8,1%, kantoński 4,1%, Tamilski (oficjalny) 3,2%, Teochew
3,2%, inne indyjskie języki 1,2%, inne chińskie dialekty 1.1 %,
inne 1,1% (2010 rok.). A religie: Buddyjski 33,9%,
muzułmański 14,3%, taoistyczny 11,3%, katolicki 7,1%,
hinduski 5,2%, inny chrześcijanin 11%, inny 0,7%, brak 16,4%
(2010 rok). Ile lat mają przeciętni ludzie? 34.6 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 85.2 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Singapur? Tutaj: Większość urbanizacji znajduje się wzdłuż
południowego wybrzeża, przy stosunkowo gęstych skupiskach
ludności w centralnych obszarach. Główne obszary miejskie



kraju Singapur to: Singapur (stolica) 5,619 milionów (2015 r.).
Rząd i gospodarka - Singapur
Stolica kraju Singapur to Singapur i rządowy typ

parlamentarnych republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - brak. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Singapur,
ważnymi produktami przemysłowymi są elektronika ryb
ozdobnych , chemikalia, usługi finansowe, sprzęt do wiercenia
ropy naftowej, rafinacja ropy naftowej, obróbka gumy i
wyrobów z gumy, przetworzona żywność i napoje, naprawa
statków, budowa platform morskich, nauki przyrodnicze,
handel entrepot. Ważne produkty rolne to Storczyki, warzywa;
drób, jaja; ryby,. Najważniejsze towary eksportowe to maszyn
i urządzeń (w tym telekomunikacja), farmaceutyki i inne
chemikalia, produkty rafinacji ropy naftowej, artykuły
spożywcze i napoje, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Chiny 12,8%, Hongkong 12,6%, Malezja
10,5%, Indonezja 7,8%, USA 6,8%, Japonia 4,5%, Korea
Południowa 4,4% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny i urządzenia, paliwa mineralne, chemikalia, artykuły
spożywcze, towary konsumpcyjne, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 14,3%, Malezja 11,4%, USA 10,8%,
Japonia 7%, Korea Południowa 6,1%, Indonezja 4,8% (2016).
Jak bogaty jest Singapur i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$90,500 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze



jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa:
nieznany%.

Mapa - Singapur
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Słowacja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Słowacja? Zacznijmy od

tego: Słowacja ma swoje korzenie w IX wieku w Wielkich
Morawach. Następnie Słowacy stali się częścią Królestwa
Węgier, gdzie pozostawali przez następne 1000 lat. Po
utworzeniu podwójnej monarchii austro-węgierskiej w 1867
roku, zasady językowe i edukacyjne sprzyjające stosowanie
węgierskiego (madziaryzacji) spowodowało umocnienie
słowackiego nacjonalizmu i uprawy więzi kulturowych z blisko
spokrewnionych Czechów, którzy byli pod panowaniem
austriackim. Po rozpadzie Austro-Węgier pod koniec I wojny
światowej Słowacy dołączyli do Czechów, tworząc
Czechosłowację. W okresie międzywojennym słowaccy
przywódcy nacjonalistyczni dążyli do autonomii w
Czechosłowacji, aw 1939 r. Słowacja stała się niezależnym
państwem sprzymierzonym z hitlerowskimi Niemcami. Po
drugiej wojnie światowej Czechosłowacja została
zrekonstruowana i znalazła się pod panowaniem
komunistycznym w zdominowanej przez Sowiety Europie
Wschodniej. W 1968 r. Inwazja wojsk Układu Warszawskiego
zakończyła wysiłki przywódców tego kraju na rzecz
zliberalizowania rządów komunistycznych i stworzenia
"socjalizmu z ludzką twarzą", zapoczątkowującego okres
represji zwany "normalizacją". Spokojna "aksamitna rewolucja"
odrzuciła partię komunistyczną pod koniec 1989 r. I



zapoczątkowała powrót do rządów demokratycznych i
gospodarki rynkowej. 1 stycznia 1993 r. Kraj przeszedł bez
użycia przemocy "aksamitny rozwód" na dwa krajowe
komponenty: Słowację i Czechy. Słowacja weszła do NATO i
UE wiosną 2004 r., A strefa euro 1 stycznia 2009 r. inwazja
wojsk Układu Warszawskiego zakończyła wysiłki przywódców
tego kraju na rzecz zliberalizowania rządów komunistycznych i
stworzenia "socjalizmu z ludzką twarzą", zapoczątkowującego
okres represji zwany "normalizacją". Spokojna "aksamitna
rewolucja" odrzuciła partię komunistyczną pod koniec 1989 r. I
zapoczątkowała powrót do rządów demokratycznych i
gospodarki rynkowej. 1 stycznia 1993 r. Kraj przeszedł bez
użycia przemocy "aksamitny rozwód" na dwa krajowe
komponenty: Słowację i Czechy. Słowacja weszła do NATO i
UE wiosną 2004 r., A strefa euro 1 stycznia 2009 r. inwazja
wojsk Układu Warszawskiego zakończyła wysiłki przywódców
tego kraju na rzecz zliberalizowania rządów komunistycznych i
stworzenia "socjalizmu z ludzką twarzą", zapoczątkowującego
okres represji zwany "normalizacją". Spokojna "aksamitna
rewolucja" odrzuciła partię komunistyczną pod koniec 1989 r. I
zapoczątkowała powrót do rządów demokratycznych i
gospodarki rynkowej. 1 stycznia 1993 r. Kraj przeszedł bez
użycia przemocy "aksamitny rozwód" na dwa krajowe
komponenty: Słowację i Czechy. Słowacja weszła do NATO i
UE wiosną 2004 r., A strefa euro 1 stycznia 2009 r.

Geografia - Słowacja



Gdzie na świecie jest Słowacja?
Lokalizacja tego kraju to Europa Środkowa, na południe od
Polski. Całkowita powierzchnia kraju Słowacja wynosi 49,035
km2, z czego 48,105 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: nierówne góry w
środkowej i północnej części oraz niziny na południu.
Najniższym punktem kraju Słowacja jest rzeka Bodrok 94 m,
najwyższy punkt Gerlachowski Stit 2.655 m. Klimat jest ;
chłodne lata; zimne, zachmurzone, wilgotne zimy.

Mieszkańcy - Słowacja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Słowacja. Liczba to:

5,445,829 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Słowacki 80,7%, węgierski 8,5%,
romski 2%, inny i nieokreślony 8,8% (2011 est.). Jakie są
języki w kraju Słowacja? słowacki (oficjalny) 78,6%, węgierski
9,4 %, Roma 2,3%, ruska 1%, inna lub nieokreślona 8,8%
(prognoza 2011 r.). A religie: Rzymskokatolicki 62%,
protestancki 8,2%, greko-katolicki 3,8%, inny lub nieokreślony
12,5%, brak 13,4% (2011 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
40.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc



połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 77.3 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Słowacja? Tutaj: Dość równomierny
rozkład w większości kraju; nieco większa koncentracja na
Zachodzie w sąsiedztwie Czech BORDE. Główne obszary
miejskie kraju Słowacja to: Bratysławie (kapitał) 401000
(2015).

Rząd i gospodarka - Słowacja
Stolica kraju Słowacja to Bratislava i rządowy typ

republiką parlamentarną. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 8 regiony (kraje, w liczbie pojedynczej - kraj
); Banskobystricky, Bratislavsky, Kosicky, Nitriansky,
Presovsky, Trenciansky, Trnavsky, Zilinsky. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Słowacja, ważnymi produktami przemysłowymi
są samochodowe; wyroby metalowe i metalowe; energia
elektryczna, gaz, koks, ropa naftowa, paliwo jądrowe;
chemikalia, włókna syntetyczne, drewno i wyroby z papieru;
maszyneria; wyroby ceramiczne i ceramiczne; tekstylia;
urządzenia elektryczne i optyczne; wyroby gumowe; jedzenie i
napoje; farmaceutyczne. Ważne produkty rolne to Zboża,
ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, owoce; świnie, bydło, drób;
produkty leśne. Najważniejsze towary eksportowe to pojazdy i
związane z nimi części 27%, maszyny i wyposażenie elektryczne
20%, reaktory jądrowe i piece 12%, żelazo i stal 4%, oleje
mineralne i paliwa 5% (2015 r.), a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Niemcy 21,9%, Czechy 11,9%, Polska
7,7%, Francja 6,1%, Wielka Brytania 5,9%, Austria 5,7%,
Węgry 5,7%, Włochy 4,8% (2016). Najważniejsze towary



importowe to maszyny i urządzenia elektryczne 20%, pojazdy i
powiązane części 14%, reaktory jądrowe i piece 12%, paliwa i
oleje mineralne 9% (2015 r.), a najważniejsi partnerzy
importowi to Niemcy 20,2%, Czechy 16,9%, Austria 9,8%,
Polska 6,5%, Węgry 6,1%, Korea Południowa 4,7%, Chiny
4,6%, Francja 4,4% (2016). Jak bogaty jest Słowacja i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $32,900 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 12.3% (2015
oszacowanie).

Mapa - Słowacja
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Słowenia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Słowenia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Słowenia. Zacznijmy od flagi kraju Słowenia
tutaj:
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Słowenia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Słowenia? Zacznijmy od

tego: Słoweńskie ziemie należały do Cesarstwa Austro-
Węgierskiego aż do jego rozwiązania pod koniec I wojny
światowej. W 1918 r. Słoweńcy dołączyli do Serbów i
Chorwatów tworząc nowe wielonarodowe państwo, które w
1929 r. Zostało nazwane Jugosławią. Po wojnie światowej II,
Słowenia stała się republiką odrodzonej Jugosławii, która choć
komunistyczna, zdystansowała się od rządów Moskwy.
Niezadowoleni z wykonywania władzy przez większość
Serbów, Słoweńcom udało się ustanowić ich niepodległość w
1991 roku po krótkiej 10-dniowej wojnie. Historyczne związki
z Europą Zachodnią, silna gospodarka i stabilna demokracja
pomogły w transformacji Słowenii w nowoczesne państwo.
Słowenia przystąpiła do NATO i UE wiosną 2004 r .; przystąpił
do strefy euro i strefy Schengen w 2007 r.

Geografia - Słowenia

Gdzie na świecie jest Słowenia?
Lokalizacja tego kraju to południe Europa Środkowa, Alpy



Julijskie między Austrią i Chorwacją. Całkowita powierzchnia
kraju Słowenia wynosi 20,273 km2, z czego 20,151 km2 to
ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju?
W ten sposób: w krótkim południowo-zachodnim przybrzeżny
pas krasowy na Adriatyku; alpejski region górski przylega do
Włoch i Austrii na północy; mieszane góry i doliny z licznymi
rzekami na wschodzie. Najniższym punktem kraju Słowenia jest
Morze Adriatyckie 0 m, najwyższy punkt Triglav 2,864 m.
Klimat jest Klimat śródziemnomorski na wybrzeżu, klimat
kontynentalny z łagodnym do gorącego lata i mroźne zimy na
płaskowyżach i dolinach na wschodzie,.

Mieszkańcy - Słowenia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Słowenia. Liczba to:

1,972,126 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Słoweński 83,1%, serbski 2%,
chorwacki 1,8%, bośniacki 1,1%, inne lub nieokreślone 12%
(spis z 2002 r.). Jakie są języki w kraju Słowenia? słoweński
(oficjalny) 91,1%, serbo -Croatian 4,5%, inne lub nieokreślone
4,4%, włoski (urzędnik, tylko w gminach, w których
zamieszkują włoskie społeczności narodowe), węgierski
(urzędowy, tylko w gminach, w których zamieszkują węgierskie
wspólnoty narodowe) (2002 r. Spis ludności). A religie:
katolicki 57,8%, muzułmanin 2,4%, Prawosławni 2,3%, inni
chrześcijanie 0,9%, niestowarzyszeni 3,5%, inni lub nieokreśleni
23%, żaden 10,1% (2002 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
44.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest



średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 78.3 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Słowenia? Tutaj: dość równomierny
rozkład w większości kraju, a obszary miejskie przyciągają
większą i gęstszą populację; Kieszenie w górskiej północno
wystawowa mniejszej gęstości niż gdzie indziej. Główne
obszary miejskie kraju Słowenia to: w Lublanie (kapitał)
279000 (2014).

Rząd i gospodarka - Słowenia
Stolica kraju Słowenia to Ljubljana i rządowy typ republiką

parlamentarną. Rzućmy okiem na podziały administracyjne -
201 gmin (občine, liczba pojedyncza - Obcina ) oraz 11 gmin
miejskich (mestne občine, liczba pojedyncza - Mestna Obcina).
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Słowenia, ważnymi produktami
przemysłowymi są metalurgia żelaza i produkty aluminiowe,
wytapianie ołowiu i cynku; elektronika (w tym elektronika
wojskowa), samochody ciężarowe, samochody, sprzęt
elektroenergetyczny, wyroby z drewna, tekstylia, chemikalia,
obrabiarki. Ważne produkty rolne to chmiel, pszenica, kawa,
kukurydza, jabłka , gruszki; bydło, owce, drób. Najważniejsze
towary eksportowe to wytwarzane towary, maszyny i sprzęt
transportowy, chemikalia, żywność, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Niemcy 19,3%, Włochy 10,4%,
Austria 7,5%, Chorwacja 7,3%, Węgry 4,4%, Francja 4,1%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt
transportowy, wyroby przemysłowe, chemikalia, paliwa i smary,
żywność, a najważniejsi partnerzy importowi to Niemcy 16,8%,
Włochy 13,5%, Austria 9,9%, Chorwacja 5,5%, Chiny 4,8%,
Turcja 4,4% (2016). Jak bogaty jest Słowenia i jak bogaci są



ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $34,100 (2017 oszacowanie). Oznacza to,
że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 14.3% (2015 oszacowanie).

Mapa - Słowenia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Wyspy Salomona

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Wyspy Salomona.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Wyspy Salomona. Zacznijmy od flagi kraju
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Wyspy Salomona tutaj:
 

Wyspy Salomona - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wyspy Salomona?

Zacznijmy od tego: Wielka Brytania ustanowiła protektorat na
Wyspach Salomona w latach 90. XIX wieku. Na tym
archipelagu miały miejsce najbardziej zawzięte walki z II wojną
światową. Samorząd został osiągnięty w 1976 r., A
niepodległość dwa lata później. Przemoc etniczna, nadużywanie
władzy, endemiczna przestępczość i wąska baza ekonomiczna
podkopały stabilność i społeczeństwo obywatelskie. W
czerwcu 2003 r. Ówczesny premier Sir Allan Kemakeza
zwrócił się o pomoc do Australii w przywracaniu prawa i
porządku; w następnym miesiącu przybyły siły wielonarodowe
pod przywództwem Australii, by przywrócić pokój i rozbroić
etniczne milicje. Misja Pomocy Regionalnej na Wyspy
Salomona (Ramsi) była ogólnie skuteczna w przywracaniu
prawa i porządku oraz odbudowy instytucji rządowych.

Geografia - Wyspy Salomona

Gdzie na świecie jest Wyspy
Salomona? Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp na
południowym Pacyfiku, na wschód od Papui Nowej Gwinei.



Całkowita powierzchnia kraju Wyspy Salomona wynosi 28,896
km2, z czego 27,986 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: większości
trudnych gór z niektórymi niskimi atolami koralowymi.
Najniższym punktem kraju Wyspy Salomona jest Ocean
Spokojny 0 m, najwyższy punkt Mount Popomanaseu 2335 m.
Klimat jest Monsun tropikalny; ekstremalne temperatury i
ekstremalne warunki pogodowe w.

Mieszkańcy - Wyspy Salomona
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wyspy Salomona. Liczba

to: 647,581 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? melanowskie 95,3%, polinezyjskie
3,1%, mikronezjańskie 1,2%, pozostałe 0,3% (2009 r.) est.).
Jakie są języki w kraju Wyspy Salomona? Melidyjski pidgin (w
większej części kraju to lingua franca), angielski (oficjalny, ale
używany tylko przez 1% -2% populacji), 120 rdzennych
języków. A religie: Protestancki 73,4% (Kościół Melanezji
31,9%, Morze Południowe Ewangelicki 17,1%, Adwentysta
Dnia Siódmego 11,7%, Kościół Zjednoczony 10,1%, Kościół
chrześcijański 2,5%), Rzymskokatolicki 19,6%, inny
chrześcijanin 2,9%, inne 4%, brak 0,03 %, nieokreślone 0,1%
(2009 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 22.5 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 75.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Wyspy Salomona? Tutaj: większość ludności żyje wzdłuż
regionów przybrzeżnych; około jedna piąta żyje w miastach, z



czego około dwie trzecie mieszka w Honiara, największym
mieście i głównym porcie. Główne obszary miejskie kraju
Wyspy Salomona to: Honiara (stolica) 73 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Wyspy Salomona
Stolica kraju Wyspy Salomona to Honiara i rządowy typ

demokracja parlamentarna (Parlament narodowy) w ramach
monarchii konstytucyjnej; Rzeczypospolitej. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 9 prowincji i 1 miasto; Central,
Choiseul, Guadalcanal, Honiara, Isabel, Makira i Ulawa,
Malaita, Rennell i Bellona, Temotu, zachodnia. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Wyspy Salomona, ważnymi produktami
przemysłowymi są ryby łowione (tuńczyk), wydobycie, czas.
Ważne produkty rolne to kakao, orzechy kokosowe, jądra
palmowe, ryż, owoce; bydło, świnie; ryba;. Najważniejsze
towary eksportowe to drewno, ryby, kopra, olej palmowy,
kakao, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Chiny
62,4%, Włochy 7%, Zjednoczone Królestwo 4,4% (2016).
Najważniejsze towary importowe to żywność, maszyny i
urządzenia, wyroby przemysłowe, paliwa, chemikalia, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 25.3% , Australia
15,5%, Singapur 9,6%, Malezja 9,5%, Japonia 5,2%, Korea
Południowa 5%, NZ 5%, Papua Nowa Gwinea 4,4% (2016).
Jak bogaty jest Wyspy Salomona i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $2,100 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna



ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.
Mapa - Wyspy Salomona
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Somalia

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Somalia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Somalia. Zacznijmy od flagi kraju Somalia
tutaj:
 

Somalia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Somalia? Zacznijmy od

tego: Wielka Brytania wycofała się z brytyjskiego Somaliland w
1960 roku, aby umożliwić jej protektoratowi przyłączenie się
do włoskiego Somalilandu i utworzenie nowego narodu Somalii.
W 1969 r. Zamach stanu pod przewodnictwem Mohameda
SIAD Barre wprowadził autorytarną zasadę socjalistyczną,

http://mapsguides.com/


charakteryzującą się prześladowaniem, więzieniem i torturami
przeciwników politycznych i dysydentów. Po upadku reżimu na
początku 1991 r. Somalia pogrążyła się w chaosie, walkach
frakcyjnych i anarchii. W maju 1991 r. Północne klany ogłosiły
niezależną Republikę Somalilandu, która obejmuje teraz regiony
administracyjne Awdal, Woqooyi Galbeed, Togdheer, Sanaag i
Sool. Chociaż nie został uznany przez żaden rząd, podmiot ten
utrzymał stabilną egzystencję i kontynuuje wysiłki na rzecz
ustanowienia demokracji konstytucyjnej, w tym
przeprowadzenia wyborów komunalnych, parlamentarnych i
prezydenckich. Regiony Bari, Nugaal i północny Mudug
obejmują sąsiednie pół-autonomiczne państwo Puntland, które
od 1998 r. Jest samorządne, ale nie dąży do uzyskania
niepodległości; poczyniono również postępy w rekonstrukcji
prawowitego, reprezentatywnego rządu, ale doszło do pewnych
konfliktów społecznych. Puntland kwestionuje swoją granicę z
Somalilandem, ponieważ obejmuje także regiony Sool i Sanaag
oraz części Togdheer. Począwszy od 1993 r. Dwuletni wysiłek
humanitarny ONZ (głównie w południowo-środkowej Somalii)
był w stanie złagodzić warunki głodu, ale kiedy ONZ wycofało
się w 1995 r., Po poniesieniu znacznych strat, porządek wciąż
nie został przywrócony. W 2000 r. Somalijska Krajowa
Konferencja Pokojowa (SNPC), która odbyła się w Dżibuti,
doprowadziła do ustanowienia tymczasowego rządu znanego
jako tymczasowy rząd krajowy (TNG). Gdy TNG nie
ustanowiło odpowiedniego bezpieczeństwa lub instytucji
zarządzających, rząd Kenii, pod auspicjami Międzyrządowego
Urzędu ds. Rozwoju (IGAD), poprowadził późniejszy proces



pokojowy, który zakończył się w październiku 2004 r.
Wyborem Abdullahi Yusufa Ahmeda na stanowisko Prezesa
drugi tymczasowy rząd, znany jako tymczasowy rząd federalny
(TFG) Republiki Somalijskiej. TFG obejmowało 275-osobowy
organ parlamentarny, znany jako tymczasowy parlament
federalny (TFP). Prezydent Yusuf podał się do dymisji pod
koniec 2008 r., Podczas gdy w Dżibuti prowadzone były
sponsorowane przez ONZ rozmowy między TFG a
opozycyjnym Sojuszem na rzecz Re-Liberation of Somalia
(ARS). W styczniu 2009 r., Po utworzeniu rządu jedności
TFG-ARS, sił zbrojnych Etiopii, który wszedł do Somalii w
grudniu 2006 r. w celu wsparcia TFG w obliczu zaliczek
opozycyjnego Związku Sądów Islamskich (ICU), wycofał się z
kraju. Wielkość TFP została podwojona do 550 miejsc z
dodatkiem 200 ARS i 75 członków społeczeństwa
obywatelskiego. Rozszerzony parlament wybrał Sheikha Sharifa
Sheikha Ahmeda, byłego szefa ICU i ARS na prezydenta w
styczniu 2009 r. Stworzenie TFG opierało się na tymczasowej
karcie federalnej (TFC), która określała pięcioletni mandat
prowadzący do ustanowienia nowa konstytucja Somalii i
przejście do reprezentatywnego rządu po wyborach krajowych.
W 2009 r. TFP zmieniła TFC, aby przedłużyć mandat TFG do
2011 r., A w 2011 r. Somalijscy dyrektorzy zgodzili się na
przeprowadzenie transformacji politycznej do sierpnia 2012 r.

Geografia - Somalia



Gdzie na świecie jest Somalia?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Wschodnia, granicząca z
Zatoką Adeńską i Oceanem Indyjskim, na wschód od Etiopii.
Całkowita powierzchnia kraju Somalia wynosi 637,657 km2, z
czego 627,337 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: w większości płaskie do
pofałdowany płaskowyż rosnącego do wzgórza w północnej.
Najniższym punktem kraju Somalia jest Indian Ocean 0 m,
najwyższy punkt Shimbiris 2416 m. Klimat jest pustynny;
monsun północno-wschodni (od grudnia do lutego),
umiarkowane temperatury na północy i gorąco na południu;
zachód monsunowy (od maja do października), skwarny na
północy i na gorąco na południu, nieregularne opady, gorące i
wilgotne okresy (tangambili) między monsunów.

Mieszkańcy - Somalia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Somalia. Liczba to:

11,031,386. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu
mieszka? somalijskich 85%, Bantu i innych nie-somalijskich
15% (w tym 30 000 Arabów). Jakie są języki w kraju
Somalia? Somali (oficjalne, zgodnie z przejściową federalną
kartą z 2012 r.) , Arabski (oficjalny, zgodnie z przejściową



federalną kartą z 2012 r.), Włoski, angielski. A religie: sunnici
muzułmanie (islam) (oficjalny, zgodnie z przejściową kartą
federalną z 2012 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 18.1 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 52.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Somalia? Tutaj: dystrybucja różni się znacznie w całym
kraju; najmniej gęsto zaludnione obszary znajdują się w
północno-wschodnich i centralnych regionach, a także w
obszarach wzdłuż granicy z Kenią; większość zaludnionych
obszarów znajduje się w miastach Mogadiszu, Marka,
Boorama, Hargeysa i Baidoa. Główne obszary miejskie kraju
Somalia to: Mogadiszu (2.138 mln); Hargeysa 760 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Somalia
Stolica kraju Somalia to Mogadiszu i rządowy typ

Federalna republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 18 regionów (liczba mnoga - NA, liczba
pojedyncza - gobolka); Awdal, Bakool, Banaadir, Bari, Bay,
Galguduud, Gedo, Hiiraan, Jubbada Dhexe (Bliski Jubba)
Jubbada Hoose (Dolna Jubba) Mudug, Nugaal, Sanaag,
Shabeellaha Dhexe (Bliski Shabeelle) Shabeellaha Hoose
(Dolna Shabeelle) Sool, Togdheer, Woqooyi Galbeed. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Somalia, ważnymi produktami
przemysłowymi są przemysł lekki, w tym rafinacji cukru,
tekstyliów, komunikacji bezprzewodowej. Ważne produkty
rolne to Banany, sorgo, kukurydza, orzechy kokosowe, ryż,
trzcina cukrowa, mango, nasiona sezamu, fasola; bydło, owce,
kozy; ryba. Najważniejsze towary eksportowe to zwierząt,



banany, skór, ryb, węgiel, złom metalowy, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Arabia Saudyjska 37,2%, Oman
22,7%, ZEA 16,3% (2016). Najważniejsze towary importowe
to produkcji, produktów naftowych, środków spożywczych,
materiałów budowlanych , qat, a najważniejsi partnerzy
importowi to Indie 26,3%, Chiny 20,8%, Oman 9,1%, Kenia
8,3%, Turcja 6%, Malezja 4,3%, Brazylia 4,2% (2016). Jak
bogaty jest Somalia i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$nieznany (2017 oszacowanie). Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Somalia
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Republika Południowej Afryki

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Republika
Południowej Afryki. Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa
ogólna i szczegółowa mapa Republika Południowej Afryki.
Zacznijmy od flagi kraju Republika Południowej Afryki tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Republika Południowej Afryki - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Republika Południowej

Afryki? Zacznijmy od tego: Holenderscy handlowcy wylądowali
na południowym krańcu dzisiejszej Południowej Afryki w 1652
roku i ustanowili punkt zatrzymania na trasie przyprawy między
Holandią a Dalekim Wschodem, tworząc miasto Cape Town.
Po tym, jak Brytyjczycy zaatakowali obszar Przylądka Dobrej
Nadziei w 1806 roku, wielu holenderskich osadników
(Afrykanerów, zwanych przez brytyjczyków "Burami"
(rolników) wędrowało na północ, aby założyć własne republiki,
Transwal i Wolne Państwo Pomarańczowe. Odkrycie
diamentów (1867) i złota (1886) pobudziło bogactwo i
imigrację oraz wzmocniło podporządkowanie rdzennych
mieszkańców. Afrykanierzy sprzeciwiali się brytyjskim atakom,
ale zostali pokonani podczas drugiej wojny
południowoafrykańskiej (1899-1902); jednakże Brytyjczycy i
Afrykanie, rządzeni razem od 1910 r. w ramach Unii
Południowej Afryki, która stała się republiką w 1961 r. po
referendum w sprawie białych. W 1948 roku zdominowana
przez Afrykanerów Partia Narodowa została poddana pod
głosowanie i wprowadziła politykę apartheidu - odrębnego
rozwoju ras, który faworyzował białą mniejszość kosztem
czarnej większości. Afrykański Kongres Narodowy (ANC)
poprowadził opozycję przeciwko apartheidowi, a wielu
czołowych przywódców ANC, takich jak Nelson Mandela,



spędzili dziesięciolecia w więzieniach RPA. Wewnętrzne
protesty i rebelie, a także bojkoty niektórych zachodnich
narodów i instytucji doprowadziły do ostatecznej gotowości
reżimu do negocjowania pokojowego przejścia do rządów
większości. Pierwsze wybory wielorasowe w 1994 r. Po
zakończeniu apartheidu zapoczątkowały rządy większości pod
rządami ANC. Od tego czasu Republika Południowej Afryki
boryka się z nierównowagą w epoce apartheidu w zakresie
godziwych warunków mieszkaniowych, edukacji i opieki
zdrowotnej. W 2008 r. Walka o ANC dobiegła końca, kiedy
prezydent Thabo Mbeki został odwołany przez parlament, a
zastępca prezydenta Kgalema Motlanthe zastąpił go
tymczasowym prezydentem. Jacob ZUMA został prezydentem
po tym, jak ANC wygrało wybory powszechne w 2009 roku;
Został ponownie wybrany w 2014 r. Jego rząd był nękany
licznymi skandalami, prowadząc do zysków partii opozycyjnych
na szczeblu gminy w 2016 r.

Geografia - Republika Południowej Afryki

Gdzie na świecie jest Republika
Południowej Afryki? Lokalizacja tego kraju to Afryka
Południowa, na południowym krańcu kontynentu
afrykańskiego. Całkowita powierzchnia kraju Republika



Południowej Afryki wynosi 1,219,090 km2, z czego 1,214,470
km2 to ziemia. To bardzo duży kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: rozległe płaskowyże otoczone
chropowatymi wzgórzami i wąską nadmorską równiną.
Najniższym punktem kraju Republika Południowej Afryki jest
Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Njesuthi 3,408 m.
Klimat jest Głównie półsuche; subtropikalny wzdłuż
wschodniego wybrzeża; słoneczne dni, chłodne noce.

Mieszkańcy - Republika Południowej Afryki
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Republika Południowej

Afryki. Liczba to: 54,841,552. Mieszka tu całkiem sporo ludzi.
Kto tu mieszka? czarny afrykański 80,2%, biały 8,4%,
kolorowy 8,8%, indyjski / azjatycki 2,5%. Jakie są języki w
kraju Republika Południowej Afryki? isiZulu (urzędowy)
22,7%, isiXhosa (urzędowy) 16%, afrikaans (urzędowy)
13,5%, angielski (urzędowy) 9,6%, Sepedi (oficjalny) 9,1%,
Setswana (oficjalny) 8%, Sesotho (urzędowy) 7,6%, Xitsonga
(urzędowy) 4,5%, siSwati (urzędowy) 2,5%, Tshivenda
(urzędowy) 2,4%, isiNdebele (urzędowy) 2,1%, język migowy
0,5%, inne 1,6% (2011 est.). A religie: protestantów 36,6%
(syjonistycznego chrześcijanina 11,1%, zielonoświątkowego /
charyzmatycznego 8,2%, metodystycznego 6,8%,
holenderskiego reformowanego 6,7%, anglikańskiego 3,8%),
katolickiego 7,1%, muzułmańskiego 1,5%, innego
chrześcijańskiego 36%, pozostałe 2,3%, nieokreślone 1,4%,
brak 15,1% (2001 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 27.1 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi



jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 63.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Republika Południowej Afryki? Tutaj: ludność skupiła się
na południowym i południowo-wschodnim wybrzeżu oraz na
głąb lądu wokół Petorii; wschodnia część kraju jest gęsto
zaludniona niż zachodni. Główne obszary miejskie kraju
Republika Południowej Afryki to: Johannesburg (obejmuje
Ekurhuleni) 9.399 milionów; Kapsztad (stolica ustawodawcza)
3,66 mln; Durban 2.901 milionów; Pretoria (stolica) 2,059
miliona; Port Elizabeth 1.179 milionów; Vereeniging 1.155
milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Republika Południowej Afryki
Stolica kraju Republika Południowej Afryki to Pretorii

(stolica administracyjna); Kapsztad (stolica ustawodawcza);
Bloemfontein (kapitał sądowy) i rządowy typ parlamentarnej
republiki. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 9
prowincji; Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal,
Limpopo, Mpumalanga, Northern Cape, North West, Western
Cape. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Republika Południowej
Afryki, ważnymi produktami przemysłowymi są wydobycie
(największym producentem na świecie z platyny, złota, chrom),
montaż samochodów, metali, maszyny, tekstylia, żeliwa i stali,
chemikaliów, nawozów, środków spożywczych, statek
handlowy naprawy i. Ważne produkty rolne to Kukurydza,
pszenica, trzcina cukrowa, owoce, warzywa; wołowina, drób,
baranina, wełna, produkty mleczne. Najważniejsze towary
eksportowe to złoto, diamenty, platyna, inne metale i minerały,
maszyny i urządzenia, a najważniejszymi partnerami



eksportowymi są Chiny 9,2%, Niemcy 7,5%, USA 7,4%,
Botswana 5%, Namibia 4,8%, Japonia 4,6%, Indie 4,3%,
Zjednoczone Królestwo 4,2% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i sprzęt, chemikalia, produkty naftowe,
instrumenty naukowe, artykuły spożywcze, a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 18,1%, Niemcy 11,8%, USA
6,7%, Indie 4,2% (2016). Jak bogaty jest Republika
Południowej Afryki i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$13,400 (2017 oszacowanie). To całkiem dobrze. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 16.6% (2016
oszacowanie).

Mapa - Republika Południowej Afryki
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Hiszpania

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Hiszpania.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Hiszpania. Zacznijmy od flagi kraju
Hiszpania tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Hiszpania - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Hiszpania? Zacznijmy od

tego: Hiszpańskie potężne imperium światowe w XVI i XVII
wieku ostatecznie poddało Anglii dowództwo nad morzami.
Późniejsze nieuwzględnienie handlu i rewolucji przemysłowych
spowodowało, że kraj znalazł się poza Wielką Brytanią,
Francją i Niemcami pod względem gospodarczym i
politycznym. Hiszpania pozostała neutralna podczas I i II wojny
światowej, ale ucierpiała w wyniku niszczącej wojny domowej
(1936-39). Pokojowe przejście do demokracji po śmierci
dyktatora Francisco Franco w 1975 r. I szybka modernizacja
gospodarcza (Hiszpania przystąpiła do UE w 1986 r.)
Zapewniły Hiszpanii dynamiczną i szybko rozwijającą się
gospodarkę i uczyniły ją światowym orędownikiem wolności i
praw człowieka. Niedawno Hiszpania wyszła z poważnej
recesji gospodarczej, która rozpoczęła się w połowie 2008 r.,
Odnotowując trzy proste lata wzrostu PKB powyżej średniej
UE. Bezrobocie spadło, ale pozostaje wysoki zwłaszcza wśród
młodzieży. Hiszpania jest czwartą co do wielkości gospodarką
strefy euro.

Geografia - Hiszpania



Gdzie na świecie jest Hiszpania?
Lokalizacja tego kraju to Południowo-zachodnia Europa,
granicząca z Morzem Śródziemnym, Północnym Atlantykiem,
Zatoką Biskajską i Pirenejami; południowy zachód Francji.
Całkowita powierzchnia kraju Hiszpania wynosi 505,370 km2,
z czego 498,980 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: duży, płaski na
rozcięty płaskowyż otoczony przez chropowate wzgórza;
Pireneje na północy. Najniższym punktem kraju Hiszpania jest
Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Pico de Teide
(Teneryfa) na Wyspach Kanaryjskich 3718 m. Klimat jest
umiarkowany; jasne, gorące lato w głębi, bardziej umiarkowane
i pochmurne wzdłuż wybrzeża; pochmurne, mroźne zimy we
wnętrzu, częściowo zachmurzone i chłodne wzdłuż wybrzeża.

Mieszkańcy - Hiszpania
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Hiszpania. Liczba to:

48,958,159 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? złożonego z krajów śródziemnomorskich
i nordyckich w. Jakie są języki w kraju Hiszpania? języku
kastylijskim hiszpańskim (oficjalne w całym kraju) 74%,



katalońskim (urzędnik w Katalonii, na Balearach, i Wspólnota
Walencka (gdzie znana jest jako Walencja)) 17%, galicyjski
(urzędowy w Galicji) 7%, baskijski (urzędnik w Kraju Basków
iw baskijskojęzycznej części Nawarry) 2%, Aranese (urzędnik
w północno-zachodni róg Katalonii (Vall d'Aran) oraz
kataloński,. A religie: Rzymskokatolicki 67,8%, ateista 9,1%,
inne 2,2%, niewierzący 18,4%, nieokreślony 2,5% (2016 rok.).
Ile lat mają przeciętni ludzie? 42.7 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
81.8 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Hiszpania? Tutaj: Z
godnym uwagi wyjątkiem Madrytu, Sewilli i Saragossy,
największego aglomeracje miejskie znajdują się wzdłuż
wybrzeży Morza Śródziemnego i Atlantyku; liczne mniejsze
miasta rozsiane są po całym wnętrzu, odzwierciedlając agrarne
dziedzictwo Hiszpanii; gęste osadnictwo znajduje się wokół
stolicy Madrytu, a także miasta portowego Barcelony. Główne
obszary miejskie kraju Hiszpania to: Madryt (stolica) 6.199
milionów; Barcelona 5,258 miliona; Walencja 810 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Hiszpania
Stolica kraju Hiszpania to Madryt i rządowy typ

parlamentarna monarchia konstytucyjna. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 17 wspólnot autonomicznych
(comunidades autonomas, singular - comunidad autonoma) i 2
autonomiczne miasta (ciudades autonomas, singular - ciudad
autonoma); Andaluzja; Aragon; Asturia; Canarias (Wyspy
Kanaryjskie); Kantabria; Kastylia-La Mancha; Kastylia-Leon;
Cataluna (Castilian), Catalunya (Catalan), Catalonha (Aranese)



[Catalonia]; Ceuta; Comunidad Valenciana (Castilian),
Comunitat Valenciana (Walencja) [Wspólnota Walencji];
Extremadura; Galicja; Illes Baleares (Balearic Islands); La
Rioja; Madryt; Melilla; Murcja; Navarra (Castilian), Nafarroa
(Baskijski) [Navarre]; Pais Vasco (Castilian), Euskadi (Basque)
[Kraj Basków]. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Hiszpania,
ważnymi produktami przemysłowymi są tekstylia i odzież (w
tym obuwie), żywność i napoje, metale i producenci metali,
chemikalia, przemysł stoczniowy, samochody, obrabiarki,
turystyka, wyroby z gliny i materiałów ogniotrwałych, obuwie,
farmaceutyki, sprzęt medyczny. Ważne produkty rolne to zboża,
warzywa, oliwki, winogrona, buraki cukrowe , owoce
cytrusowe; wołowina, wieprzowina, drób, produkty mleczne;
ryba. Najważniejsze towary eksportowe to maszyny, pojazdy
silnikowe ; artykuły spożywcze, farmaceutyki, leki, inne towary
konsumpcyjne, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Francja 15,2%, Niemcy 11,4%, Włochy 7,8%, Zjednoczone
Królestwo 7,6%, Portugalia 7%, USA 4,4% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt, paliwa,
chemikalia, półprodukty, żywność, towary konsumpcyjne,
instrumenty pomiaru i kontroli medycznej, a najważniejsi
partnerzy importowi to Niemcy 14,7%, Francja 12%, Chiny
7,1%, Włochy 6,7%, Holandia 5,2%, Zjednoczone Królestwo
4,4% (2016). Jak bogaty jest Hiszpania i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $38,200 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy
życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu



do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 21.1%
(2012 oszacowanie).

Mapa - Hiszpania
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Sri Lanka

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Sri Lanka.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Sri Lanka. Zacznijmy od flagi kraju Sri
Lanka tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Sri Lanka - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Sri Lanka? Zacznijmy od

tego: Pierwsza syngaleska przybyła na Sri Lankę pod koniec VI
wpne, prawdopodobnie z północnych Indii. Buddyzm został
wprowadzony około 250 pne, a pierwsze królestwa rozwinęły
się w miastach Anuradhapura (od około 200 pne do ok. AD
1000) i Polonnaruwa (od około 1070 do 1200). W XIV wieku
indyjska dynastia południowa ustanowiła królestwo tamilskie na
północy Sri Lanki. Portugalczycy kontrolowali przybrzeżne
obszary wyspy w XVI wieku i Holendrzy w XVII wieku.
Wyspa została cedowana na Brytyjczyków w 1796 r., Stała się
kolonią koronną w 1802 r. I została formalnie zjednoczona pod
panowaniem brytyjskim do 1815 r. Jako Cejlon uzyskała
niepodległość w 1948 r .; jego nazwa została zmieniona na Sri
Lankę w 1972 roku. Dominujące napięcia między syngalską
większością a tamilskimi separatystami wybuchły w 1983 roku.
Po dwóch dekadach walki, rząd i Tygrysy Wyzwolenia
Tamilskiego Ilamu (LTTE) sformalizowały zawieszenie broni w
lutym 2002 r., a Norwegia pośredniczyła w negocjacjach
pokojowych. Zarówno LTTE, jak i rząd nieoficjalnie uchyliły
zawieszenie broni i przemoc między LTTE a siłami rządowymi
nasiliły się w 2006 r., Ale rząd odzyskał kontrolę nad Prowincją
Wschodnią w 2007 r. Rząd oficjalnie wycofał się z
porozumienia o zawieszeniu broni w styczniu 2008 r. I do maja
2009 r. Niedobitki LTTE zostały pokonane. Od zakończenia
konfliktu rząd uchwalił ambitny program projektów rozwoju



gospodarczego, z których wiele finansowanych jest z pożyczek
od rządu Chin. Oprócz wysiłków na rzecz odbudowy
gospodarki, rząd przesiedlił ponad 95% cywilów
przesiedlonych podczas ostatniej fazy konfliktu i uwolnił
ogromną większość byłych bojowników LTTE schwytanych
przez rządowe siły bezpieczeństwa. Powolne postępy są
kontynuowane w przypadku bardziej kontrowersyjnych i
trudnych politycznie problemów, takich jak osiągnięcie
porozumienia politycznego z wybieranymi tamilskimi
przedstawicielami i pociągnięcie do odpowiedzialności osób
rzekomo uczestniczących w łamaniu praw człowieka i innych
nadużyciach podczas konfliktu.

Geografia - Sri Lanka

Gdzie na świecie jest Sri Lanka?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowa, wyspa na Oceanie
Indyjskim, na południe od Indii. Całkowita powierzchnia kraju
Sri Lanka wynosi 65,610 km2, z czego 64,630 km2 to ziemia.
To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: większości niski, płaski do toczącej się równiny; góry
w południowo-środkowej okolicy. Najniższym punktem kraju
Sri Lanka jest Ocean Indyjski 0 m, najwyższy punkt
Pidurutalagala 2.524 m. Klimat jest tropikalny monsun; monsun
północny na wschodzie (od grudnia do marca); monsun



południowo-zachodni (od czerwca do października), w.

Mieszkańcy - Sri Lanka
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Sri Lanka. Liczba to:

22,409,381 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Syngales 74,9%, Sri Lanki Tamil 11,2%,
Maurów Sri Lanki 9,2%, Tamilski Tamil 4,2%, inne 0,5%
(2012 est.). Jakie są języki w kraju Sri Lanka? Sinhala (język
urzędowy i narodowy) 74%, tamilski (język urzędowy i
narodowy) 18%, pozostałe 8%. A religie: buddyjskie (oficjalne)
70,2%, hinduskie 12,6%, muzułmańskie 9,7%, katolickie
6,1%, inne chrześcijańskie 1,3%, inne 0,05 % (W 2012 r.). Ile
lat mają przeciętni ludzie? 32.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
76.9 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Sri Lanka? Tutaj:
Populacja koncentruje się głównie w szerokiej strefie mokrej na
południowym zachodzie, ośrodkach miejskich wzdłuż
wschodniego wybrzeża oraz na półwyspie Jaffna na północy.
Główne obszary miejskie kraju Sri Lanka to: Sri
Jayewardenepura Kotte (stolicy ustawodawczej) ) 128 000
(2014); Kolombo (kapitał) 70 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Sri Lanka
Stolica kraju Sri Lanka to Kolombo (kapitał komercyjny);

Sri Jayewardenepura Kotte (stolica administracyjna) i rządowy
typ republika prezydencka. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 9 prowincji; Środkowe, wschodnie,
północno-środkowe, północne, północno-zachodnie,



Sabaragamuwa, południowe, Uva, zachodnie. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Sri Lanka, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwarzanie ryb z gumy, herbaty,
orzechów kokosowych, tytoniu i innych produktów rolnych;
telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość; turystyka,
wysyłka; odzież, tekstylia; cement, rafinacja ropy naftowej,
usługi informatyczne, budownictwo. Ważne produkty rolne to
Ryżu, trzciny cukrowej zboża, rośliny strączkowe, nasiona
oleiste, przyprawy, warzywa, owoce, herbata, guma, orzechy
kokosowe; mleko, jaja, skóry, wołowina;. Najważniejsze
towary eksportowe to tekstylia i odzież, herbata i przyprawy;
gumowe manufaktury; kamienie szlachetne; produkty
kokosowe, ryby, a najważniejszymi partnerami eksportowymi
są USA 27,3%, Zjednoczone Królestwo 10,2%, Indie 7,3%,
Niemcy 5%, Włochy 4,2% (2016). Najważniejsze towary
importowe to ropa naftowa, tekstylia, maszyny i sprzęt
transportowy, materiały budowlane, produkty mineralne,
żywność, a najważniejsi partnerzy importowi to Indie 21,7%,
Chiny 12,1%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 6,1%, Singapur
5,9%, Japonia 5,4% (2016). Jak bogaty jest Sri Lanka i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $13,000 (2017 oszacowanie). To
całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 6.7%
(2012 oszacowanie).

Mapa - Sri Lanka
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Sudan

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Sudan.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Sudan. Zacznijmy od flagi kraju Sudan tutaj:
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Sudan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Sudan? Zacznijmy od tego:

Reżimy wojskowe faworyzujące islamskie rządy zdominowały
politykę narodową od czasu niepodległości od anglo-
egipskiego współrządzenia w 1956 roku. Sudan był uwikłany w
dwie długotrwałe wojny domowe przez większą część
pozostałej części XX wieku. Konflikty te były zakorzenione w
północnej gospodarczej, politycznej i społecznej dominacji w
większości niemuzułmańskich, niearabskich południowych
Sudańczyków. Pierwsza wojna domowa zakończyła się w
1972 r., Ale w 1983 r. Wybuchła kolejna. Rozmowy pokojowe
nabrały rozpędu w latach 2002-2004 wraz z podpisaniem kilku
porozumień. Ostateczne Północno-Południowe Kompleksowe
Porozumienie Pokojowe (CPA), podpisane w styczniu 2005 r.,
Przyznało południowym rebeliantom autonomię przez sześć lat,
a następnie referendum w sprawie niepodległości Południowego
Sudanu. Referendum odbyło się w styczniu 2011 r. I
wskazywało na przytłaczające poparcie dla niepodległości.
Sudan Południowy uzyskał niepodległość w dniu 9 lipca 2011 r.
Sudan i Sudan Południowy muszą jeszcze w pełni wdrożyć
umowy bezpieczeństwa i gospodarki podpisane we wrześniu
2012 roku w związku z normalizacją stosunków między oboma
krajami. Ostateczna dyspozycja zaskarżonego regionu Abyei
również musi zostać podjęta. Po niepodległości Sudanu
Południowego doszło do konfliktu między rządem a Sudańskim
Ludowym Ruchem Wyzwolenia Północy w południowych



Kordofanach i państwach Błękitnego Nilu (znanych jako Dwa
Obszary), w wyniku czego 1,1 miliona przesiedleńców
wewnętrznych lub poważnie dotkniętych osób potrzebujących
pomocy humanitarnej wsparcie. Oddzielny konflikt wybuchł w
zachodnim regionie Darfuru w 2003 r., Wypierając prawie 2
miliony osób i powodując tysiące ofiar śmiertelnych. Walka w
obu rejonach i Darfurze między siłami rządowymi a opozycją
znacznie się zmniejszyła, jednak ludność cywilna jest dotknięta
przemocą niskiego poziomu, w tym konfliktami między
plemionami i bandytyzmem, w dużej mierze wynikiem słabych
rządów prawa. ONZ i Unia Afrykańska wspólnie dowodzili
operacją pokojową w Darfurze (Unamid) od 2007 roku.
Oddziały pokojowe walczą o rozwiązanie problemu braku
bezpieczeństwa w Darfurze i coraz częściej stają się celem
ataków grup zbrojnych. Sudan napotkał także napływ
uchodźców z sąsiednich krajów, głównie z Etiopii, Erytrei,
Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej i Sudanu
Południowego. Konflikt wojenne, słaba infrastruktura
transportowa i odmowa dostępu zarówno przez rząd, jak i
uzbrojoną opozycję utrudniały świadczenie pomocy
humanitarnej dotkniętym populacjom. ONZ i Unia Afrykańska
wspólnie dowodzili operacją pokojową w Darfurze (Unamid)
od 2007 roku. Oddziały pokojowe walczą o rozwiązanie
problemu braku bezpieczeństwa w Darfurze i coraz częściej
stają się celem ataków grup zbrojnych. Sudan napotkał także
napływ uchodźców z sąsiednich krajów, głównie z Etiopii,
Erytrei, Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej i Sudanu
Południowego. Konflikt wojenne, słaba infrastruktura



transportowa i odmowa dostępu zarówno przez rząd, jak i
uzbrojoną opozycję przeszkodziły w dostarczaniu pomocy
humanitarnej dotkniętym populacjom. ONZ i Unia Afrykańska
wspólnie dowodzili operacją pokojową w Darfurze (Unamid)
od 2007 roku. Oddziały pokojowe walczą o rozwiązanie
problemu braku bezpieczeństwa w Darfurze i coraz częściej
stają się celem ataków grup zbrojnych. Sudan napotkał także
napływ uchodźców z sąsiednich krajów, głównie z Etiopii,
Erytrei, Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej i Sudanu
Południowego. Konflikt wojenne, słaba infrastruktura
transportowa i odmowa dostępu zarówno przez rząd, jak i
uzbrojoną opozycję przeszkodziły w dostarczaniu pomocy
humanitarnej dotkniętym populacjom. Sudan napotkał także
napływ uchodźców z sąsiednich krajów, głównie z Etiopii,
Erytrei, Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej i Sudanu
Południowego. Konflikt wojenne, słaba infrastruktura
transportowa i odmowa dostępu zarówno przez rząd, jak i
uzbrojoną opozycję przeszkodziły w dostarczaniu pomocy
humanitarnej dotkniętym populacjom. Sudan napotkał także
napływ uchodźców z sąsiednich krajów, głównie z Etiopii,
Erytrei, Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej i Sudanu
Południowego. Konflikt wojenne, słaba infrastruktura
transportowa i odmowa dostępu zarówno przez rząd, jak i
uzbrojoną opozycję przeszkodziły w dostarczaniu pomocy
humanitarnej dotkniętym populacjom.

Geografia - Sudan



Gdzie na świecie jest Sudan?
Lokalizacja tego kraju to północno-wschodnia Afryka,
granicząca z Morzem Czerwonym, pomiędzy Egiptem a
Erytreą. Całkowita powierzchnia kraju Sudan wynosi
1,861,484 km2, z czego nieznany to ziemia. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: ogół płaska, pozbawiona cech
równiny; pustynia dominuje na północy. Najniższym punktem
kraju Sudan jest Morze Czerwone 0 m, najwyższy punkt Jabal
Marrah 3 042 m. Klimat jest gorąca i sucha; sucha pustynia;
pora deszczowa różni się w zależności od regionu (od kwietnia
do listopada) na.

Mieszkańcy - Sudan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Sudan. Liczba to:

37,345,935 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Arabowie sudańscy (około 70%), Fur,
Beja, Nuba, Fallata. Jakie są języki w kraju Sudan? arabski
(urzędowy), angielski (urzędowy), Nubijczyk, Ta Bedawie,. A
religie: muzułmańska Fu Sunni, mała chrześcijańska mniejszość.
Ile lat mają przeciętni ludzie? 19.9 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:



64.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Sudan? Tutaj: z
wyjątkiem wstęgi osadniczej, która odpowiada brzegom Nilu,
północny Sudan, który rozciąga się na suchą Saharę, jest słabo
zaludniony; bardziej obfita roślinność i szerszy dostęp do wody
zwiększa dystrybucję ludności na południu, rozciągając się do
zamieszkania wzdłuż prawie całej granicy z Sudanem
Południowym; spore obszary ludności znajdują się wokół
Chartumu, na południowym wschodzie pomiędzy Niebieskimi i
Białymi Nilami, a przez South Darfu. Główne obszary miejskie
kraju Sudan to: Chartum (stolica) 5.129 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Sudan
Stolica kraju Sudan to Khartoum i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 18 stanów (wilayat, liczba pojedyncza -
wilayah); Blue Nile, Centralny Darfur, Darfur Wschodni,
Gedaref, Gezira, Kassala, Chartum, North Darfur, North
Kordofan, Północne, Morze Czerwone, Nil, Sennar, South
Darfur, Kordofan Południowy, Zachodni Darfur, West
Kordofan, Nil Biały. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Sudan,
ważnymi produktami przemysłowymi są olej hodowlany ,
odziarnianie bawełny, tekstylia, cement, oleje jadalne, cukier,
destylacja mydła, obuwie, rafinacja ropy naftowej,
farmaceutyki, uzbrojenie, montaż samochodów / lekkich
ciężarówek, frezowanie. Ważne produkty rolne to bawełna,
orzeszki ziemne (orzeszki ziemne), sorgo, proso, pszenica,
guma arabska, trzcina cukrowa, maniok (maniok, tapioka ),
mango, papaja, banany, słodkie ziemniaki, nasiona sezamu;
pasza dla zwierząt, owce i inny. Najważniejsze towary



eksportowe to złoto; produkty naftowe i ropopochodne;
bawełna, sezam, zwierzęta gospodarskie, orzeszki ziemne,
guma arabska, suga, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Zjednoczone Emiraty Arabskie 42,9%,
Arabia Saudyjska 19,5%, Egipt 15,9% (2016). Najważniejsze
towary importowe to żywność, wyroby przemysłowe, sprzęt
rafineryjny i transportowy, leki, chemikalia, tekstylia, pszenica, a
najważniejsi partnerzy importowi to Zjednoczone Emiraty
Arabskie 15,4%, Indie 11,2 %, Egipt 10,4%, Arabia
Saudyjska 9,2%, Turcja 8,9%, Japonia 5% (2016). Jak bogaty
jest Sudan i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $4,600 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 46.5% (2009
oszacowanie).

Mapa - Sudan
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Surinam - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Surinam? Zacznijmy od

tego: Po raz pierwszy zbadany przez Hiszpanów w XVI wieku,
a następnie osiedlony przez Anglików w połowie XVII w.,
Surinam stał się holenderską kolonią w 1667 roku. Wraz z
zniesieniem afrykańskiego niewolnictwa w 1863 roku,
sprowadzono robotników z Indii i Jawy. Niderlandy przyznały
niezależność kolonii w 1975 r. Pięć lat później rząd cywilny
został zastąpiony przez reżim wojskowy, który wkrótce uznał
Surinam za republikę socjalistyczną. Nadal sprawował kontrolę
poprzez szereg nominalnie cywilnych administracji do 1987
roku, kiedy międzynarodowa presja ostatecznie wymusiła
demokratyczne wybory. W 1990 r. Wojsko obaliło cywilne
przywództwo, ale demokratycznie wybrany rząd -
czteropartyjna koalicja - powrócił do władzy w 1991 r.
Koalicja rozszerzyła się do ośmiu partii w 2005 r. I rządziła do
sierpnia 2010 r., kiedy wyborcy przywrócili byłego przywódcę
wojskowego Desire Bouterse i jego opozycyjną koalicję do
władzy. Prezydent Bouterse został ponownie wybrany bez
sprzeciwu w 2015 roku.

Geografia - Surinam



Gdzie na świecie jest Surinam?
Lokalizacja tego kraju to Północna Ameryka Południowa, na
północnym Oceanie Atlantyckim, między Gujaną Francuską a
Gujaną. Całkowita powierzchnia kraju Surinam wynosi
163,820 km2, z czego 156,000 km2 to ziemia. To nie jest duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie
pagórki; wąska równina przybrzeżna z bagnami. Najniższym
punktem kraju Surinam jest nienazwana lokalizacja na równinie
nadbrzeżnej -2 m, najwyższy punkt Juliana Top 1230 m. Klimat
jest tropikalny; umiarkowane przez wiatry handlowe,.

Mieszkańcy - Surinam
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Surinam. Liczba to:

591,919 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Hindustani (znany również lokalnie
jako "East Indians", ich przodkowie wyemigrowali z
północnych Indii w drugiej połowie XIX wieku) 27,4%,
"Maroon" (ich afrykańscy przodkowie zostali sprowadzeni do
kraju w XVII i XVIII wieku jako niewolnicy i uciekł do
wnętrza) 21,7%, kreol (mieszany biały i czarny) 15,7%,
jawajski 13,7%, mieszany 13,4%, inny 7,6%, nieokreślony



0,6% (2012 est.). Jakie są języki w kraju Surinam? holenderski
(oficjalny), angielski (powszechnie używany), Sranang Tongo
(Surinamese, czasami nazywane Taki-Taki, jest językiem
ojczystym Creoles i większości młodszej populacji, a wśród
nich lingua franca), karaibskim Hindustani (dialektem hindi),
jawajskim. A religie: Protestant 23,6% (w tym ewangelicki
11,2%, morawski 11,2%, zreformowany .7%, luteranin .5%),
hinduizm 22,3%, katolik 21,6%, muzułmanin 13,8%, inny
chrześcijanin 3,2%, winti 1,8%, świadek Jehowy 1,2% ,
pozostałe 1,7%, brak 7,5%, nieokreślone 3,2% (prognoza
2012 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 29.8 rok. Musimy
dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest
starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia
(po urodzeniu)? To: 72.5 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Surinam? Tutaj: populacja skupiona wzdłuż północnego pasa
wybrzeża; pozostała część kraju jest słabo zaludniona. Główne
obszary miejskie kraju Surinam to: Paramaribo (stolica)
234,000 (2014).

Rząd i gospodarka - Surinam
Stolica kraju Surinam to Paramaribo i rządowy typ

republika prezydencka. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 10 powiatów (distrikten, singular - distrikt);
Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie,
Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica. Jeśli chodzi
o ekonomię kraju Surinam, ważnymi produktami
przemysłowymi są boksyty i wydobycie złota, produkcja tlenku
glinu; olej, tartak, przetwórstwo spożywcze, wędkarstwo.
Ważne produkty rolne to Ryż, banany, jądra palmowe, orzechy



kokosowe, banany, orzeszki ziemne; wołowina, kurczęta;
Krewetka; produkty leśne,. Najważniejsze towary eksportowe
to tlenek glinu, złoto, ropa naftowa, tarcica, krewetki i ryby, ryż,
banany, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Szwajcaria 28,3%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 27,1%,
Belgia 9,1%, Gujana 9%, USA 4,7% , Trynidad i Tobago 4,5%
(2016). Najważniejsze towary importowe to wyposażenie
kapitałowe, ropa naftowa, artykuły spożywcze, bawełna,
towary konsumpcyjne, a najważniejsi partnerzy importowi to
USA 21,2%, Holandia 10,9%, Chiny 10,5%, Trynidad i
Tobago 10,1%, St. Lucia 7% (2016). Jak bogaty jest Surinam i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $13,900 (2017 oszacowanie).
To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 70%
(2002 oszacowanie).

Mapa - Surinam
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Suazi

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Suazi. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Suazi.
Zacznijmy od flagi kraju Suazi tutaj:
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Suazi - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Suazi? Zacznijmy od tego:

Autonomia dla suazi w Afryce Południowej była
zagwarantowana przez Brytyjczyków pod koniec XIX wieku;
Niezależność została przyznana w 1968 roku. Niepokoje
studentów i robotników w latach 90. wywarły nacisk na króla
Mswati III, ostatniego absolutnego monarchę w Afryce,
niechętnie dopuścił reformy polityczne i większą demokrację,
chociaż w ostatnich latach zlekceważył obietnice. Konstytucja
weszła w życie w 2006 r., Ale status prawny partii politycznych
nie został określony, a ich status pozostaje niejasny. Suazi
przekroczyła Botswanę jako kraj o najwyższym na świecie
współczynniku rozpowszechnienia HIV / AIDS.

Geografia - Suazi

Gdzie na świecie jest Suazi?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, między
Mozambiku i RPA. Całkowita powierzchnia kraju Suazi wynosi
17,364 km2, z czego 17,204 km2 to ziemia. To jest mały kraj.
Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie góry i



wzgórza; niektóre umiarkowanie nachylone równiny.
Najniższym punktem kraju Suazi jest Wielka rzeka Usutu 21 m,
najwyższy punkt Emlembe 1,862 m. Klimat jest waha się od
tropikalnego niemal do umiarkowanego.

Mieszkańcy - Suazi
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Suazi. Liczba to:

1,467,152. Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka?
Afrykańskie 97%, europejskie 3%. Jakie są języki w kraju
Suazi? angielskie (oficjalne, wykorzystywane do celów
rządowych), siSwati (oficjalne). A religie: Chrześcijanin 90%
(syjonista - mieszanka chrześcijaństwa i rdzennych kultów
przodków - 40%, katolicy 20%, inni 30% - anglikański,
metodysta, mormon, Świadek Jehowy), muzułmanin 2%, inni
8% (w tym Baha'i , Buddysta, hinduista, miejscowy religijny,
żydowski) (2015 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 21.7 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 52.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Suazi? Tutaj: Ze względu na górzysty teren,
rozmieszczenie ludności jest nierówne w całym kraju,
koncentrując się głównie na dolinach i równinach. Główne
obszary miejskie kraju Suazi to: Mbabane (stolica) 66 000
(2014).

Rząd i gospodarka - Suazi
Stolica kraju Suazi to Mbabane (kapitał administracyjny);

Lobamba (kapitał królewski i prawny) i rządowy typ monarchii
absolutnej. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 4



regiony; Hhohho, Lubombo, Manzini, Shiselweni. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Suazi, ważnymi produktami przemysłowymi są
koncentraty napojów bezalkoholowych, węgiel, leśnictwo,
cukier przetwórstwo, tekstylia i odzież. Ważne produkty rolne
to Trzcina cukrowa, kukurydza, bawełna, cytrusy, ananasy,
bydło, kozy. Najważniejsze towary eksportowe to koncentraty
do napojów bezalkoholowych, cukier, drewno, przędza
bawełniana, lodówki, owoce cytrusowe i owoce w puszkach, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Republika
Południowej Afryki 87,1%, Namibia 4% (2016).
Najważniejsze towary importowe to pojazdy silnikowe,
maszyny, sprzęt transportowy, artykuły spożywcze, produkty
naftowe, chemikalia, a najważniejsi partnerzy importowi to
Republika Południowej Afryki 60,3%, Chiny 5,3%, Mozambik
5,1% (2016). Jak bogaty jest Suazi i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $9,900 (2017 oszacowanie). To dość niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 63% (2010
oszacowanie).

Mapa - Suazi
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Szwecja

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Szwecja.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Szwecja. Zacznijmy od flagi kraju Szwecja
tutaj:
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Szwecja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Szwecja? Zacznijmy od

tego: Jako siła militarna w XVII wieku, Szwecja nie
uczestniczyła w żadnej wojnie przez dwa stulecia. W obu
wojnach światowych zachowano neutralność zbrojną.
Odnosząca sukcesy ekonomiczna formuła systemu
kapitalistycznego w Szwecji, w połączeniu z istotnymi
elementami dobrobytu, została w latach 90. zakwestionowana
przez wysokie bezrobocie, aw latach 2000-2002 przez
globalne spowolnienia gospodarcze, ale dyscyplina fiskalna w
ciągu ostatnich kilku lat umożliwiła krajowi przetrwanie.
gospodarcze kaprysy. Szwecja przystąpiła do UE w 1995 r.,
Ale społeczeństwo odrzuciło wprowadzenie euro w referendum
w 2003 r.

Geografia - Szwecja

Gdzie na świecie jest Szwecja?
Lokalizacja tego kraju to Europa Północna, na wybrzeżu
Morza Bałtyckiego, Zatoki Botnickiej, Kattegat i Skagerrak,



między Finlandią i Norwegią. Całkowita powierzchnia kraju
Szwecja wynosi 450,295 km2, z czego 410,335 km2 to ziemia.
To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: głównie płaskie lub łagodnie pofałdowane niziny; góry
na zachodzie. Najniższym punktem kraju Szwecja jest
odzyskana zatoka jeziora Hammarsjon, w pobliżu Kristianstad
-2,4 m, najwyższy punkt Kebnekaise 2111 m. Klimat jest
umiarkowany na południu z zimnymi, mętnymi zimami i
chłodnymi, częściowo mętnymi latami; subarktyczny na
północy,.

Mieszkańcy - Szwecja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Szwecja. Liczba to:

9,960,487 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? ludność tubylcza: Szwedzi z
mniejszościami fińskimi i sami; najczęstsze kraje pochodzenia
wśród imigrantów: Finlandia, Syria, Irak, Polska, Iran. Jakie są
języki w kraju Szwecja? Szwedzki (oficjalny). A religie: Kościół
Szwedzki (luterański) 63%, inny (w tym rzymskokatolicki,
prawosławny, baptysta, muzułmanin, żydowski i buddyjski)
17% ( 2016 est.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 41.2 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 82.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Szwecja? Tutaj: Większość Szwedów mieszka na
południu, gdzie klimat jest łagodniejszy, a łączność z
kontynentalną Europą jest lepsza; skupiska ludności znajdują
się na całym wybrzeżu Bałtyku na wschodzie; wewnętrzne



obszary północy pozostają słabo zaludnione. Główne obszary
miejskie kraju Szwecja to: Sztokholm (stolica) 1.486 milionów
(2015).

Rząd i gospodarka - Szwecja
Stolica kraju Szwecja to Sztokholm i rządowy typ

parlamentarna monarchia konstytucyjna. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 21 hrabstwa (lan, liczba pojedyncza i
mnoga); Blekinge, Dalarna, Gavleborg, Gotlandia, Halland,
Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro,
Östergötland, Skania, Södermanland, Sztokholm, Uppsala,
Värmland, Vasterbotten, Vasternorrland, Västmanland, Vastra
Gotaland. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Szwecja, ważnymi
produktami przemysłowymi są żelazo mleczne i stal, precyzyjne
wyposażenie (łożyska, części radiowe i telefoniczne,
uzbrojenie), masa celulozowa i produkty z papieru,
przetworzona żywność, pojazdy silnikowe. Ważne produkty
rolne to jęczmienia, pszenicy, buraków cukrowych; mięso,.
Najważniejsze towary eksportowe to maszyny 35%, pojazdy
silnikowe, wyroby z papieru, masa celulozowa i drewno,
wyroby z żelaza i stali, chemikalia (2012 est.), a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Niemcy 10,6%,
Norwegia 10,4%, USA 7,3%, Dania 7%, Finlandia 6,8%,
Wielka Brytania 6%, Holandia 5,4%, Belgia 4,7%, Francja
4,4% (2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny,
ropa naftowa i produkty ropopochodne, chemikalia, pojazdy
mechaniczne, żelazo i stal; artykuły spożywcze, odzież, a
najważniejsi partnerzy importowi to Niemcy 18,8%, Holandia
8,2%, Norwegia 7,8%, Dania 7,6%, Chiny 5,6%, Wielka



Brytania 5,2%, Belgia 4,6%, Finlandia 4,5%, Francja 4,1%
(2016). Jak bogaty jest Szwecja i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $51,300 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie
tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 15% (2014 oszacowanie).

Mapa - Szwecja
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Szwajcaria

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Szwajcaria.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
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szczegółowa mapa Szwajcaria. Zacznijmy od flagi kraju
Szwajcaria tutaj:
 

Szwajcaria - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Szwajcaria? Zacznijmy od

tego: Konfederacja Szwajcarska została założona w 1291 r.
Jako sojusz obronny trzech kantonów. W kolejnych latach do
trzech poprzednich dołączały inne miejscowości. Konfederacja
Szwajcarska uzyskała niepodległość od Świętego Cesarstwa
Rzymskiego w 1499 r. Konstytucja z 1848 r., Następnie
zmieniona w 1874 r., Zastąpiła konfederację scentralizowanym
rządem federalnym. Suwerenność i neutralność Szwajcarii od
dawna były honorowane przez wielkie europejskie potęgi, a
kraj nie był zaangażowany w żadną z dwóch wojen
światowych. Polityczna i gospodarcza integracja Europy w
ciągu ostatniego półwiecza, a także rola Szwajcarii w wielu
organizacjach ONZ i międzynarodowych, wzmocniły więzi
Szwajcarii z jej sąsiadami. Jednak kraj ten oficjalnie nie stał się
członkiem ONZ do 2002 roku.

Geografia - Szwajcaria



Gdzie na świecie jest Szwajcaria?
Lokalizacja tego kraju to Europa Środkowa, na wschód od
Francji, na północ od Włoch. Całkowita powierzchnia kraju
Szwajcaria wynosi 41,277 km2, z czego 39,997 km2 to ziemia.
To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: głównie górami (Alpy na południu, Jura na północnym
zachodzie) z płaskimi płaskowyżami wzgórz, równin i dużych
jezior. Najniższym punktem kraju Szwajcaria jest Jezioro
Maggiore 195 m, najwyższy punkt Dufourspitze 4 634 m.
Klimat jest , ale zmienia się wraz z wysokością; zimne,
zachmurzone, deszczowe / śnieżne zimy; chłodne do ciepłych,
pochmurne, wilgotne lata z okazjonalnymi prysznicami,.

Mieszkańcy - Szwajcaria
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Szwajcaria. Liczba to:

8,236,303 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Niemieckie 65%, francuskie 18%,
włoskie 10%, Romansch 1%, pozostałe 6%. Jakie są języki w
kraju Szwajcaria? Niemiecki (lub szwajcarski niemiecki)
(oficjalny) 63%, francuski (oficjalny) 22,7%, włoski (oficjalny)
8,1%, angielski 4,9%, portugalski 3,7%, albański 3%, serbsko-



chorwacki 2,4%, hiszpański 2,2%, Romansch ( oficjalne)
0,5%, inne 7,1%. A religie: rzymsko-katolickie 37,3%,
protestanckie 24,9%, inne chrześcijańskie 5,8%, muzułmańskie
5,1%, inne 1,4%, żydowskie 0,2%, żadne 23,9%, nieokreślone
1,3% (2015 rok.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 42.4 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 82.6 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Szwajcaria? Tutaj: Rozkład liczby ludności odpowiada
elewacji, a obszary północne i zachodnie są znacznie gęstsze;
wyższe Alpy południowej granicy rozliczenia. Główne obszary
miejskie kraju Szwajcaria to: Zurych 1.246 milionów; BERN
(kapitał) 358 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Szwajcaria
Stolica kraju Szwajcaria to Berno i rządowy typ Republika

Federalna (oficjalnie konfederacja). Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 26 kantonów (kantony, liczba pojedyncza -
kanton w języku francuskim, kanton, liczba pojedyncza -
kantoński w języku włoskim, Kanton, liczba pojedyncza -
Kanton w języku niemieckim); Aargau, Appenzell
Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft,
Basel-Stadt, Berno / Bern, Fribourg / Freiburg, Geneve,
Glarus, Graubuenden / Grigioni / Grischun, Jura, Luzern,
Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen,
Schwyz , Solura, Thurgau, Ticino Uri Valais / Wallis, Vaud, Zug,
Zuerich. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Szwajcaria, ważnymi
produktami przemysłowymi są maszyny nabiałowe , chemikalia,
zegarki, tekstylia, przyrządy precyzyjne, turystyka, bankowość,



ubezpieczenia, farmaceutyki. Ważne produkty rolne to ziarna,
owoce warzywa; mięso, jaja,. Najważniejsze towary
eksportowe to maszyny, chemikalia, metale, zegarki, produkty
rolne, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Niemcy
14,4%, USA 12,1%, Wielka Brytania 10,7%, Chiny 9%,
Hongkong 6,1%, Francja 5,8%, Włochy 4,9%, Indie 4,8%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny,
chemikalia, pojazdy , metale; produkty rolne, tekstylia, a
najważniejsi partnerzy importowi to Niemcy 19,4%, USA 9%,
Włochy 7,4%, Zjednoczone Królestwo 7,1%, Zjednoczone
Emiraty Arabskie 6,2%, Francja 6,1%, Chiny 4,7% (2016).
Jak bogaty jest Szwajcaria i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$61,400 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 6.6%
(2014 oszacowanie).

Mapa - Szwajcaria
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Syria

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Syria. Uwzględnione
są wybrane statystyki, mapa ogólna i szczegółowa mapa Syria.
Zacznijmy od flagi kraju Syria tutaj:
 

Syria - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Syria? Zacznijmy od tego:

Po I wojnie światowej Francja uzyskała mandat nad północną
częścią dawnej prowincji Imperium Osmańskiego w Syrii.
Francuzi zarządzali tym obszarem w Syrii do czasu przyznania
mu niepodległości w 1946 r. W nowym kraju brak stabilności
politycznej i seria przewrotów wojskowych. Syria zjednoczyła
się z Egiptem w lutym 1958 r., Tworząc Zjednoczoną

http://mapsguides.com/


Republikę Arabską. We wrześniu 1961 r. Oba podmioty
rozdzieliły się, a Syryjska Republika Arabska została
przywrócona. W wojnie arabsko-izraelskiej z 1967 r. Syria
utraciła region Golan Heights do Izraela. W latach 90. Syria i
Izrael przeprowadzały sporadyczne, aczkolwiek nieudane,
rozmowy pokojowe o jego powrocie. W listopadzie 1970 r.
Hafiz al-ASAD, członek partii socjalistycznej Ba'th i sekty
mniejszości alawskiej, przejął władzę w bezkrwawym zamachu
stanu i przyniósł polityczną stabilizację krajowi. Po śmierci
prezydenta Hafiza al-ASAD jego syn, Baszar al-ASAD, został
zatwierdzony jako prezydent przez referendum powszechne w
lipcu 2000 r. Syryjskie oddziały - stacjonujące w Libanie od
1976 r. W pozornej roli pokojowej - zostały wycofane w
kwietniu 2005 r. w wyniku konfliktu między Izraelem a
Hezbollahem w okresie od lipca do sierpnia 2006 r. Syria ostro
protestowała, ale nie interweniowała bezpośrednio w imieniu
swojego sojusznika Hezbollahu. W maju 2007 r. Druga
kadencja Baszara al-ASAD na prezydenta została
zatwierdzona w powszechnym referendum. Pod wpływem
wielkich powstań, które rozpoczęły się w innym miejscu w
regionie, a także spotęgowane dodatkowymi czynnikami
społecznymi i ekonomicznymi, protesty przeciwrządowe
wybuchły najpierw w południowej prowincji Dar'a w marcu
2011 r., A protestujący wezwali do uchylenia restrykcyjnego
prawa nadzwyczajnego, umożliwiając aresztowania bez opłata,
legalizacja partii politycznych i usuwanie skorumpowanych
lokalnych urzędników. Demonstracje i gwałtowne niepokoje
rozprzestrzeniły się w Syrii, zmieniając rozmiar i intensywność



protestów. Rząd zareagował na niepokoje mieszanymi
ustępstwami - w tym uchyłą ustawy nadzwyczajnej, nowymi
prawami dopuszczającymi nowe partie polityczne i
liberalizującymi wybory lokalne i krajowe - oraz siłą militarną i
zatrzymaniami. Wysiłki rządu w celu stłumienia niepokojów i
zbrojnej działalności opozycji doprowadziły do przedłużenia
starć między siłami rządowymi, ich sojusznikami i
opozycjonistami. Międzynarodowa presja na system ASAD
nasiliła się pod koniec 2011 r., Gdy Liga Arabska, UE, Turcja i
USA rozszerzyły sankcje gospodarcze przeciwko reżimowi i
podmiotom, które go wspierają. W grudniu 2012 r. Koalicja
Narodowa Syrii, została uznana przez ponad 130 krajów jako
jedyny prawowity przedstawiciel narodu syryjskiego. We
wrześniu 2015 r. Rosja rozpoczęła interwencję wojskową w
imieniu reżimu ASAD, a siły zrównane z rządem odbiły miasto
Aleppo w grudniu 2016 r., Przenosząc konflikt na korzyść
reżimu. Negocjacje polityczne między rządem a delegacjami
opozycji na sponsorowanych przez ONZ konferencjach
genewskich od 2014 r. Nie doprowadziły do rozwiązania
konfliktu. Rosja, Iran i Turcja od początku 2017 roku
przeprowadziły negocjacje w Astanie w celu ustanowienia stref
deeskalacji w celu ograniczenia przemocy w Syrii, a Rosja
zaczęła również naciskać na negocjacje polityczne w Soczi.
Niepokoje trwają nadal w Syrii, a według szacunków ONZ z
kwietnia 2016 r. Liczba ofiar śmiertelnych wśród syryjskich sił
rządowych, sił opozycyjnych i cywili przekroczyła 400 000.

Geografia - Syria



Gdzie na świecie jest Syria?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, graniczący z Morzem
Śródziemnym, między Libanem a Turcją. Całkowita
powierzchnia kraju Syria wynosi 185,180 km2, z czego
183,630 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: głównie półsuche i
pustynnym płaskowyżu; wąska równina przybrzeżna; góry na
zachodzie. Najniższym punktem kraju Syria jest nienazwane
położenie w pobliżu jeziora Tiberias -208 m, najwyższy punkt
Góra Hermon (Jabal a-Shayk) 2.814 m. Klimat jest głównie
pustynny; gorące, suche, słoneczne lata (od czerwca do
sierpnia) i łagodne, deszczowe zimy (od grudnia do lutego)
wzdłuż wybrzeża; zimna pogoda ze śniegiem lub deszczem
okresowym w Damaszku,.

Mieszkańcy - Syria
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Syria. Liczba to:

18,028,549 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Arabska 90,3%, kurdyjska,
ormiańska i inne 9,7%. Jakie są języki w kraju Syria? arabskie
(urzędowe), kurdyjskie, ormiańskie, Aramejski, czerkieski,
francuski, angielski. A religie: muzułmanin 87% (oficjalny,



obejmuje sunnitów 74% i alawi, izmailitów i szyitów 13%),
chrześcijańskich 10% (w tym prawosławnych, unickich i
nestoriańskich), druzów 3%, Żydów (niewiele pozostaje
Damaszek i Aleppo). Ile lat mają przeciętni ludzie? 24.3 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 75.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Syria? Tutaj: znaczna gęstość zaludnienia wzdłuż
wybrzeża Morza Śródziemnego; większe stężenia występują w
największych miastach Damaszku, Aleppo (największe miasto
w kraju) i Hims (Homs); więcej niż połowa populacji żyje na
równinie nadbrzeżnej, w prowincji Halab, a w dolinie rzeki
Euphrates. Główne obszary miejskie kraju Syria to: Aleppo -
3,562 miliona; Damaszek (stolica) 2,566 milionów; Hims
(Homs) 1,641 miliona; Hamah 1.237 milionów; Lattakia 781
000 (2015).

Rząd i gospodarka - Syria
Stolica kraju Syria to Damaszku i rządowy typ republika

prezydencka; wysoce autorytarny reżim. Rzućmy okiem na
podziały administracyjne - 14 prowincji (muhafazat, liczba
pojedyncza - muhafazah); Al Hasakah, Al Ladhiqiyah
(Latakia), Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda ', Dar'a,
Dayr az Zawr, Dimashq (Damaszek), Halab, Hamah, Hims
(Homs), Idlib, Rif Dimashq (Damaszek Countryside), Tartus.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Syria, ważnymi produktami
przemysłowymi są ropa naftowa, tekstylia, przetwórstwo
spożywcze, napoje, tytoń, wydobywanie fosforytów, cement,
kruszenie nasion oleistych, montaż samochodów. Ważne



produkty rolne to Pszenica, jęczmień, bawełna, soczewica,
ciecierzyca, oliwki, buraki cukrowe; wołowina, baranina, jaja,
drób,. Najważniejsze towary eksportowe to ropa naftowa,
minerały, produkty naftowe, owoce i warzywa, włókno
bawełniane, tekstylia, odzież, mięso i żywe zwierzęta, pszenica,
a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Liban 34,6%,
Jordania 11,6%, Chiny 9,4%, Turcja 8,2%, Irak 7,7%, Tunezja
4,9% (2016 ). Najważniejsze towary importowe to maszyny i
urządzenia transportowe, maszyny elektroenergetyczne,
żywność i zwierzęta gospodarskie, wyroby metalowe i
metalowe, chemikalia i produkty chemiczne, tworzywa
sztuczne, przędza, pape, a najważniejsi partnerzy importowi to
Rosja 22%, Turcja 20%, Chiny 11,3% (2016). Jak bogaty jest
Syria i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą
jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $2,900 (2015
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 82.5% (2014
oszacowanie).

Mapa - Syria
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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Taiwan

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Taiwan.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Taiwan. Zacznijmy od flagi kraju Taiwan
tutaj:
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Taiwan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Taiwan? Zacznijmy od

tego: Po raz pierwszy zamieszkały przez ludy austronezyjskie,
Tajwan stał się domem dla imigrantów Han, począwszy od
późnej dynastii Ming (XVII wiek). W 1895 roku klęska
militarna zmusiła chińską dynastię Qing do zdyskredytowania
Tajwanu do Japonii, która rządziła Tajwanem przez 50 lat. Po
drugiej wojnie światowej Tajwan znalazł się pod kontrolą
chińskich nacjonalistów (Kuomintang, KMT). Wraz z
komunistycznym zwycięstwem w chińskiej wojnie domowej w
1949 r. Kontrolowany przez nacjonalistów rząd Chin i 2 mln
nacjonalistów uciekł na Tajwan i nadal twierdził, że jest
legalnym rządem Chin i Tajwanu w oparciu o Konstytucję z
1947 r. Sporządzoną dla wszystkich. z Chin. Do 1987 roku
jednak rząd nacjonalistyczny rządził Tajwanem na mocy
deklaracji stanu wojennego z 1948 roku. Począwszy od lat 70.
XX wieku, Władze nacjonalistyczne stopniowo zaczęły włączać
rdzenną ludność w strukturę rządzenia poza szczebel lokalny.
Proces demokratyzacji rozszerzył się gwałtownie w latach 80.
XX w., Prowadząc do nielegalnego założenia w 1986 roku
pierwszej partii opozycyjnej Tajwanu (Demokratycznej Partii
Postępowej lub DPP) i zniesienia stanu wojennego w roku
następnym. Tajwan przeprowadził wybory parlamentarne w
1992 r., Pierwsze od ponad czterdziestu lat, i pierwsze
bezpośrednie wybory prezydenckie w 1996 r. W wyborach



prezydenckich w 2000 r. Tajwan przeszedł pierwsze pokojowe
przekazanie władzy wraz z utratą KMT do DPP, a następnie
doświadczył dwóch dodatkowych demokracji. transfery mocy
w 2008 i 2016 roku. Przez cały ten okres, wyspa
prosperowała, stała się jedną z ekonomicznych "Tygrysów" w
Azji Wschodniej a po 2000 r. stał się głównym inwestorem w
Chinach kontynentalnych, gdy dojrzewają więzy krzyżowe.
Dominującymi kwestiami politycznymi pozostają reformy
gospodarcze i wzrost, a także zarządzanie wrażliwymi
stosunkami między Tajwanem a Chinami.

Geografia - Taiwan

Gdzie na świecie jest Taiwan?
Lokalizacja tego kraju to Azja Wschodnia, wyspy graniczące z
Morzem Wschodnio-Chińskim, Morzem Filipińskim, Morzem
Południowochińskim i Cieśniną Tajwańską, na północ od
Filipin, u południowo-wschodnich wybrzeży Chin. Całkowita
powierzchnia kraju Taiwan wynosi 35,980 km2, z czego
32,260 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: wschodnie dwie trzecie w
przeważającej części chropowate góry; od płaskich do
delikatnie falujących równin na zachodzie. Najniższym punktem
kraju Taiwan jest Morze Południowochińskie 0 m, najwyższy



punkt Yu Shan 3.952 m. Klimat jest Tropikalnych; morski; pora
deszczowa podczas monsunu południowo-zachodniego (od
czerwca do sierpnia); uporczywe i rozległe zachmurzenie
wszystkie yea.

Mieszkańcy - Taiwan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Taiwan. Liczba to:

23,508,428 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? ponad 95% Chińczyków Han (w tym
Hoklo, którzy stanowią około 70% ludności Tajwanu, Hakka i
inne grupy pochodzące z Chin kontynentalnych), 2,3%
rdzennych ludów malajsko-polinezyjskich. Jakie są języki w
kraju Taiwan? Mandaryński chiński (urzędnik), tajwańskich
(Min), hakka dialektów. A religie: Buddysta 35,3%, taoista
33,2%, chrześcijanin 3,9%, taoista lub konfucjański ludowy
wyznawca około 10%, brak lub nieokreślony 18,2% (2005
est.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 40.7 rok. Musimy dodać, że
ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa
jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)?
To: 80.2 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Taiwan? Tutaj:
wykazuje peryferyjny wzór osadnictwa przybrzeżnego, z
największe populacje na północnym i zachodnim wybrzeżu.
Główne obszary miejskie kraju Taiwan to: Taipei (stolica) 2.666
milionów; Kaohsiung 1,523 miliona; Taichung 1.225 milionów;
Tainan 815,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Taiwan
Stolica kraju Taiwan to Taipei i rządowy typ pół-

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały



administracyjne - obejmuje główną wyspę Tajwanu oraz
mniejsze wyspy w pobliżu wybrzeża chińskiej prowincji Fujian;
Tajwan jest podzielony na 13 okręgów (Xian, liczba
pojedyncza i liczba mnoga), 3 miasta (szi, liczba pojedyncza i
liczba mnoga) oraz 6 gmin specjalnych bezpośrednio pod
jurysdykcją Executive Yuan. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Taiwan, ważnymi produktami przemysłowymi są elektroniki
rybnej , produkty komunikacyjne i informatyczne, rafinacja
ropy naftowej, chemikalia, tekstylia, żelazo i stal, maszyny,
cement, przetwórstwo spożywcze, pojazdy, produkty
konsumenckie, farmaceutyki. Ważne produkty rolne to Ryż,
warzywa, owoce, herbata, kwiaty; świnie, drób; produkty.
Najważniejsze towary eksportowe to półprzewodniki,
produkty petrochemiczne, części samochodowe /
samochodowe, statki, sprzęt do komunikacji bezprzewodowej,
płaskie wyświetlacze, stal, elektronika, tworzywa sztuczne,
komputery, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
nieznane. Najważniejsze towary importowe to olej / ropa
naftowa, półprzewodniki, gaz ziemny, węgiel, stal, komputery,
sprzęt do komunikacji bezprzewodowej, samochody,
chemikalia wysokowartościowe, tekstylia, a najważniejsi
partnerzy importowi to nieznane. Jak bogaty jest Taiwan i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $49,800 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -



populacja poniżej granicy ubóstwa: 1.5% (2012 oszacowanie).
Mapa - Taiwan
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Tadżykistan

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Tadżykistan.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Tadżykistan. Zacznijmy od flagi kraju
Tadżykistan tutaj:
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Tadżykistan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Tadżykistan? Zacznijmy od

tego: Tadżyccy dostali się pod panowanie rosyjskie w latach
sześćdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku, ale pozycja
Rosji w Azji Środkowej osłabła po rewolucji w 1917 roku.
Zespoły miejscowych partyzantów (zwanych "basmachi") ostro
skrytykowały kontrolę nad tym regionem przez Bolszewików,
który nie został w pełni przywrócony do czasu 1925 r.
Tadżykistan po raz pierwszy został utworzony jako
autonomiczna republika w Uzbekistanie w 1924 r., Ale ZSRR
wyznaczył Tadżykistan jako odrębną republikę w 1929 r. I
przekazał mu znaczną część dzisiejszej prowincji Sughd.
Etniczni Uzbekowie stanowią istotną mniejszość w
Tadżykistanie, a etniczni Tadżykowie stanowią jeszcze większą
mniejszość w Uzbekistanie. Tadżykistan stał się niepodległym w
1991 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego i doznał wojny
domowej między regionalnymi frakcjami od 1992 do 1997
roku. Tadżykistan doznał wielu incydentów bezpieczeństwa
krajowego od 2010 roku, w tym konflikt zbrojny między siłami
rządowymi a lokalnymi siłaczami w dolinie Rasht oraz między
siłami rządowymi a grupami przestępczymi w obwodzie
autonomicznym Gorno-Badachszan. We wrześniu 2015 r.
Rządowe siły bezpieczeństwa odrzuciły ataki prowadzone przez
byłego wysoko postawionego urzędnika w Ministerstwie
Obrony. Prezydent Emomali Rachmon, który doszedł do
władzy podczas wojny domowej, wykorzystał ataki, by



zakazać głównej partii opozycyjnej w Tadżykistanie. W maju
2016 r. Rahmon umocnił swoją pozycję, określając siebie
mianem "Przywódcy Narodu" nieograniczonymi warunkami i
immunitetem przez całe życie poprzez poprawki konstytucyjne,
które zostały ratyfikowane w referendum. Referendum obniżyło
również minimalny wiek wymagany do kandydowania na
prezydenta w wieku od 35 do 30 lat, co uczyniłoby syna
Rahmona Rustam Emomali, który byłby kandydatem na
prezydenta w 2020 roku. Kraj pozostaje najbiedniejszym w
byłej sowieckiej sferze. Tadżykistan stał się członkiem WTO w
marcu 2013 r. Jednak gospodarka nadal boryka się z
poważnymi wyzwaniami, w tym z zależnością od przekazów
pieniężnych od Tadżyków pracujących w Rosji, wszechobecnej
korupcji i handlu opiatem pochodzącego z sąsiedniego
Afganistanu.

Geografia - Tadżykistan

Gdzie na świecie jest Tadżykistan?
Lokalizacja tego kraju to Azja Środkowa, na zachód od Chin,
na południe od Kirgistanu. Całkowita powierzchnia kraju
Tadżykistan wynosi 144,100 km2, z czego 141,510 km2 to
ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju?
W ten sposób: górzysty region zdominowany przez pasmo



Trans-Alay na północy i Pamir na południowym wschodzie;
western Fergana dolina północy Kofarnihon i Vakhsh Doliny w
Southwest. Najniższym punktem kraju Tadżykistan jest Syr-
daria (Sirdaryo) 300 m, najwyższy punkt Qullai Ismoili Somoni
7495 m. Klimat jest kontynentalne średniej szerokości, gorące
lato, łagodne zimy; półsuche do polarnego w Górach
Pamirskich.

Mieszkańcy - Tadżykistan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Tadżykistan. Liczba to:

8,468,555 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Tadżycki 84,3%, Uzbek 13,8% (w
tym Lakai, Kongrat, Katagan, Barlos, Yuz), pozostałe 2% (w
tym Kirgiz, Rosja, Turkmen, Tatar, Arab) (2010 r.). Jakie są
języki w kraju Tadżykistan? Tadżycki (oficjalny ), Rosyjski
szeroko stosowany w rządzie i biznesie. A religie: sunnici
muzułmanie 85%, szyit muzułmanin 5%, inne 10% (2003 rok.).
Ile lat mają przeciętni ludzie? 24.5 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
68.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Tadżykistan? Tutaj:
Populacja kraju koncentruje się na niższych wysokościach, z
90% ludzi żyjących w dolinach; ogólna gęstość wzrasta ze
wschodu na zachód. Główne obszary miejskie kraju
Tadżykistan to: Duszanbe (stolica) 822 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Tadżykistan
Stolica kraju Tadżykistan to Duszanbe i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały



administracyjne - 2 prowincje (viloyatho, liczba pojedyncza -
viloyat), 1 autonomiczna prowincja (viloyati mukhtor), 1 region
stołeczny (viloyati poytakht) i 1 obszar określany jako
administracja okręgów pod administracją; Duszanbe, Khatlon
(Qurghonteppa), Kuhistoni Badakhshon [Gorno-Badakhshan]
(Khorugh), Nohiyahoi Tobei Jumhuri, Sughd (Khujand). Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Tadżykistan, ważnymi produktami
przemysłowymi są aluminium, cement, olej roślinny. Ważne
produkty rolne to Bawełna, ziarno, owoce, winogrona,
warzywa; bydło, owce, kozy. Najważniejsze towary
eksportowe to aluminium, elektryczność, bawełna, owoce, olej
roślinny, tekstylia, a najważniejszymi partnerami eksportowymi
są Turcja 27,8%, Rosja 15,6%, Chiny 14,7%, Szwajcaria
9,8%, Iran 6,5%, Algieria 6,5%, Włochy 5,8% (2016).
Najważniejsze towary importowe to produkty ropopochodne,
tlenek glinu, maszyny i urządzenia, artykuły spożywcze, a
najważniejsi partnerzy importowi to Rosja 31,2%, Chiny
13,9%, Kazachstan 12,8%, Uzbekistan 5,2%, Iran 5,1%
(2016). Jak bogaty jest Tadżykistan i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $3,100 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 31.5%
(2016 oszacowanie).

Mapa - Tadżykistan
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Tanzania

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Tanzania.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Tanzania. Zacznijmy od flagi kraju Tanzania
tutaj:
 

Tanzania - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Tanzania? Zacznijmy od

tego: Krótko po uzyskaniu niepodległości od Wielkiej Brytanii
na początku lat sześćdziesiątych, Tanganyika i Zanzibar
połączyły się, tworząc Zjednoczona Republika Tanzanii w 1964
r. Reguła jednopartyjna zakończyła się w 1995 r. od pierwszych
demokratycznych wyborów przeprowadzonych w tym kraju od

http://mapsguides.com/


lat 70. XX wieku. Pół-autonomiczny status Zanzibaru i
popularna opozycja doprowadziły do czterech
kontrowersyjnych wyborów od 1995 r., Które partia rządząca
wygrała pomimo roszczeń międzynarodowych obserwatorów
dotyczących nieprawidłowości w głosowaniu.

Geografia - Tanzania

Gdzie na świecie jest Tanzania?
Lokalizacja tego kraju to Wschodnia Afryka, granicząca z
Oceanem Indyjskim, między Kenią i Mozambikiem. Całkowita
powierzchnia kraju Tanzania wynosi 947,300 km2, z czego
885,800 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: równinnych wzdłuż wybrzeża;
centralny płaskowyż; wyżyny na północy, południu. Najniższym
punktem kraju Tanzania jest Ocean Indyjski 0 m, najwyższy
punkt Kilimandżaro 5 895 m (najwyższy punkt w Afryce).
Klimat jest zmienia się od tropikalnych wzdłuż wybrzeża do
umiarkowanego na wyżynach.

Mieszkańcy - Tanzania
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Tanzania. Liczba to:

53,950,935. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?
kontynentu - afrykańskie 99% (z czego 95% to Bantu



składające się z ponad 130 plemion), inne 1% (składające się z
Azji , Europejski i arabski); Zanzibar - arabski, afrykański,
mieszany arabski i afrykański. Jakie są języki w kraju Tanzania?
Kiswahili lub Swahili (oficjalnie), Kiunguja (imię dla suahili na
Zanzibarze), angielski (oficjalny, podstawowy język handlowy,
administracja i wyższe wykształcenie), arabski (powszechnie
używany w Zanzibarze), wiele lokalnych języków. A religie:
chrześcijańskich 61,4%, muzułmanie 35,2% religia ludowa
1,8%, pozostałe 0,2%, niepowiązana 1,4%. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 17.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 62.6 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Tanzania? Tutaj: największy i
najgęściej zaludniony kraj Afryki Wschodniej; rozmieszczenie
ludności jest niezwykle nierównomierne, ale większe skupiska
ludności występują w północnej połowie kraju i wzdłuż
wschodniego wybrzeża. Główne obszary miejskie kraju
Tanzania to: DAR ES Salaam (stolica) 5.116 milionów;
Mwanza 883 000 (2015).

Rząd i gospodarka - Tanzania
Stolica kraju Tanzania to Dodoma (kapitał legislacyjny),

Dar es Salaam (stolica administracyjna); uwaga - Dodoma
została uznana za stolicę narodową w 1996 r. i służy jako
miejsce spotkań Zgromadzenia Narodowego; Dar es Salaam
pozostaje de facto stolicą, największym w kraju miastem i
centrum handlowym, a także terenem oddziałów
wykonawczych i przedstawicielstwa dyplomatycznego; rząd
twierdzi, że zakończy przekazanie władzy wykonawczej do



Dodoma do 2020 r. i rządowy typ republika prezydencka.
Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 30 regionów;
Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Geita, Iringa, Kagera,
Kaskazini Pemba (Pemba Północna), Kaskazini Unguja
(Zanzibar Północna), Katavi, Kigoma, Kilimandżaro, Kusini
Pemba (Pemba Południowa), Kusini Unguja (Zanzibar
Środkowy / Południowy), Lindi, Manyara, Mara, Mbeya, Mjini
Magharibi (Zanzibar Urban / West), Morogoro, Mtwara,
Mwanza, Njombe, Pwani (wybrzeże), Rukwa, Ruvuma,
Shinyanga, Simiyu, Singida, Tabora, Tanga. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Tanzania, ważnymi produktami przemysłowymi
są przetwórstwo rolne (cukier, piwo, papierosy, sznurek
sizalowy); wydobycie (diamenty, złoto i żelazo), sól, soda
kalcynowana; cement, rafinacja ropy naftowej, buty, odzież,
produkty z drewna, nawozić. Ważne produkty rolne to kawa,
sizal, herbata, bawełna, złocienie (środek owadobójczy
wykonany z chryzantem), orzechy nerkowca, tytoń, goździki,
kukurydza, pszenica, maniok (maniok, tapioka), banany,
owoce, warzywa; bydło, owce, kozy. Najważniejsze towary
eksportowe to złoto, kawa, orzechy nerkowca, producenci,
bawełna, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
Szwajcaria 15.1%, Indie 13,8%, Afryka Południowa 12,4%,
Chiny 7%, Kenia 6,2% , Demokratyczna Republika Konga
5,7%, Belgia 5,6% (2016). Najważniejsze towary importowe
to towary konsumpcyjne, maszyny i sprzęt transportowy,
surowce przemysłowe, ropa naftowa, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 20,7%, Indie 18,1%, Zjednoczone Emiraty
Arabskie 7,5%, RPA 6%, Japonia 4,7% ( 2016). Jak bogaty



jest Tanzania i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $3,300 (2017
oszacowanie). To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 22.8% (2015
oszacowanie).

Mapa - Tanzania
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Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Tajlandia.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Tajlandia. Zacznijmy od flagi kraju Tajlandia
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tutaj:
 

Tajlandia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Tajlandia? Zacznijmy od

tego: Zjednoczone tajskie królestwo powstało w połowie XIV
wieku. Znany jako Siam do 1939 roku, Tajlandia jest jedynym
krajem Azji Południowo-Wschodniej, który nigdy nie został
skolonizowany przez europejską potęgę. Bezkrwawa rewolucja
w 1932 r. Doprowadziła do ustanowienia monarchii
konstytucyjnej. W sojuszu z Japonią podczas II Wojny
Światowej Tajlandia stała się sojusznikiem Stanów
Zjednoczonych w 1954 r. Po wysłaniu wojsk do Korei, a
później do walki z USA w Wietnamie. Tajlandia od 2005 r.
Przeżyła kilka tur politycznych zamieszek, w tym przewrót
wojskowy w 2006 r., W wyniku którego wyparli premiera
Thaksina Chinnawata, a następnie protesty uliczne na dużą
skalę przeprowadzone przez konkurujące frakcje polityczne w
2008, 2009 i 2010. Najmłodsza siostra Thaksina, Yinglak
Chinnawat, w 2011 r. poprowadził Partię Tajlandzką Puea do
wygranej wyborczej i przejął kontrolę nad rządem. Ogólny
projekt ustawy o amnestii dla osób zamieszanych w uliczne
protesty, zmieniony w ostatniej chwili w celu uwzględnienia
wszystkich przestępstw politycznych - w tym wszystkich
wyroków skazujących przeciwko Thaksinowi - wywołał
miesiące trwających na dużą skalę protestów przeciwko
rządowi w Bangkoku, które rozpoczęły się w listopadzie 2013



r. Na początku maja 2014 r. Yinglak został odwołany z urzędu
przez Trybunał Konstytucyjny, a pod koniec maja 2014 r.
Królewska Armia Tajska, dowodzona przez tajlandzką armię
królewską Prayut Chan-ocha, przeprowadziła zamach stanu
przeciwko rządowi tymczasowemu. Prayut został premierem w
sierpniu 2014 r. Tymczasowy rząd wojskowy utworzył kilka
tymczasowych instytucji w celu promowania reform i
opracowania nowej konstytucji, która została przyjęta w
referendum ogólnokrajowym w sierpniu 2016 r. Wybory są
wstępnie ustalone na koniec 2018 r. Król Phumiphon
Adunyadet zmarł w październiku 2016 roku po 70 latach na
tronie; jego jedyny syn, Wachiralongkon
Bodinthrathepphayawarangkun, wstąpił na tron w grudniu 2016
r. Podpisał nową konstytucję w kwietniu 2017 r. Tajlandia
również doświadczyła przemocy związanej z powstaniem etno-
nacjonalistycznym w jego południowo-malajsko-muzułmańskiej
większości prowincjach. Od stycznia 2004 r. Tysiące osób
zostało zabitych i rannych podczas rebelii.

Geografia - Tajlandia

Gdzie na świecie jest Tajlandia?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia,
granicząca z Morzem Andamańskim i Zatoką Tajlandzką, na
południowy wschód od Birmy. Całkowita powierzchnia kraju



Tajlandia wynosi 513,120 km2, z czego 510,890 km2 to ziemia.
To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: centralna równina; Wyżyna Khorat na wschodzie; góry
w innym miejscu. Najniższym punktem kraju Tajlandia jest
zatoka Tajlandii 0 m, najwyższy punkt Doi Inthanon 2,565 m.
Klimat jest tropikalny; deszczowy, ciepły, zachmurzenie monsun
południowy (od połowy maja do września); suchy mróz na
północny wschód (od listopada do połowy marca); południowy
przesmyk zawsze gorąca i wilgotna.

Mieszkańcy - Tajlandia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Tajlandia. Liczba to:

68,414,135. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?
Tajlandii 97,5%, birmańskim 1,3%, innym 1,1%,
nieokreślonym. Jakie są języki w kraju Tajlandia? Tajlandii
(urzędowym) 90,7%, birmańskim 1,3% , inne 8%. A religie:
buddyjskie 94,6%, muzułmańskie 4,3%, chrześcijańskie 1%,
inne. Ile lat mają przeciętni ludzie? 37.7 rok. Musimy dodać, że
ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa
jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)?
To: 74.9 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Tajlandia? Tutaj:
najwyższa gęstość zaludnienia występuje w Bangle i okolicach;
znaczące skupiska ludności znalezione w dużych częściach
kraju, szczególnie na północy i północnym wschodzie
Bangkoku oraz w skrajnym południowym regionie kraju.
Główne obszary miejskie kraju Tajlandia to: Bangkok (stolica)
9,27 miliona; Samut Prakan 1,814 milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Tajlandia



Stolica kraju Tajlandia to Bangkok i rządowy typ monarchii
konstytucyjnej; uwaga - tymczasowy rząd wojskowy od maja
2014. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 76
prowincji (changwat, liczba pojedyncza i mnoga) i 1 gmina
(maha nakhon); Amnat Charoen, Ang Thong, Bueng Kan, Buri
Ram, Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi,
Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon, Kalasin,
Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung
Thep (Bangkok), Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae
Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok,
Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima,
Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat,
Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani,
Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun,
Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya,
Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong,
Ratchaburi, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut
Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Saraburi, Satun,
Sing Buri, Si Sa Ket, Songkhla,. Jeśli chodzi o ekonomię kraju
Tajlandia, ważnymi produktami przemysłowymi są turystyka,
tekstylia i odzież, przetwórstwo rolne, napoje, tytoń, cement,
produkcja lekka, jak biżuteria i urządzenia elektryczne,
komputery i części, układy scalone, meble, tworzywa sztuczne,
samochody i części samochodowe, maszyny rolnicze,
klimatyzacja i chłodnictwo, ceramika, aluminium, chemia,
zarządzanie środowiskiem, szkło, granit i marmur, skóra,
maszyny i wyroby metalowe, produkty petrochemiczne,
rafinacja ropy naftowej, farmaceutyki, poligrafia, celuloza i



papier, guma, cukier, ryż, wędkarstwo, maniok, drugi na
świecie producent wolframu i trzecia pod względem wielkości
produkcja cyny. Ważne produkty rolne to Ryż, maniok
(tapioka), kauczuk, kukurydza, trzcina cukrowa, orzechy
kokosowe, olej palmowy, ananas , zwierzęta gospodarskie,
produkty rybne. Najważniejsze towary eksportowe to
samochody i części, komputer i części, biżuteria i kamienie
szlachetne, polimery etylenu w formach podstawowych, paliwa
uszlachetniające, elektroniczne układy scalone, produkty
chemiczne, ryż, produkty rybne, wyroby gumowe, cukier,
maniok, drób, maszyny i części, żelazo i stal i ich produkty, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są 11,4%, Chiny
11,1%, Japonia 9,6%, Hongkong 5,3%, Australia 4,8%,
Malezja 4,5%, Wietnam 4,4% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny i części, ropa naftowa, maszyny
elektryczne i części, chemikalia, żelazo stal i produkt,
elektroniczny układ scalony, części samochodowe, biżuteria, w
tym srebrne sztabki i złoto, komputery i części, elektryczne
urządzenia gospodarstwa domowego, soja, mączka sojowa,
pszenica, bawełna, produkty mleczne, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 21,6%, Japonia 15,8%, USA 6,2%,
Malezja 5,6% (2016). Jak bogaty jest Tajlandia i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $17,800 (2017 oszacowanie). To całkiem
dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 7.2% (2015



oszacowanie).
Mapa - Tajlandia
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szczegółowa mapa Timor Wschodni. Zacznijmy od flagi kraju
Timor Wschodni tutaj:
 

Timor Wschodni - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Timor Wschodni?

Zacznijmy od tego: Portugalczycy zaczęli handlować z wyspą
Timor na początku XVI wieku i skolonizowali ją w połowie
wieku. Potyczki z Holendrami w regionie doprowadziły
ostatecznie do podpisania traktatu z 1859 roku, w którym
Portugalia przekazała zachodnią część wyspy. Imperialna
Japonia zajęła portugalski Timor w latach 1942-1945, ale
Portugalia powróciła do władzy kolonialnej po japońskiej
klęsce podczas II wojny światowej. Timor Wschodni
uniezależnił się od Portugalii 28 listopada 1975 r. I został
zaatakowany i zajęty przez siły indonezyjskie dziewięć dni
później. Został włączony do Indonezji w lipcu 1976 r. Jako
prowincja Timoru Timura (Timor Wschodni). Nieudana
kampania pacyfikacji nastąpiła w ciągu następnych dwóch
dekad, podczas których zmarło około 100 000 do 250 000
osób. W referendum powszechnym ONZ w sierpniu 1999 r.
przytłaczająca większość mieszkańców Timoru Wschodniego
głosowała za niepodległością z Indonezji. Jednak w ciągu
następnych trzech tygodni antyradzieżowe bojówki Timoru -
zorganizowane i wspierane przez indonezyjskie wojsko -
rozpoczęły kampanię odwetu na dużą skalę. Milicje zabili około
1400 Timorczyków i zmusili 300 000 ludzi do zachodniego



Timoru jako uchodźców. Większość infrastruktury kraju, w tym
domy, systemy nawadniające, systemy zaopatrzenia w wodę i
szkoły oraz prawie cała sieć elektryczna kraju zostały
zniszczone. W dniu 20 września 1999 r. Dowództwo sił
pokojowych pod dowództwem Australii zostało rozmieszczone
w kraju i zakończyło przemoc. W dniu 20 maja 2002 r. Timor-
Leste uzyskało międzynarodowe uznanie jako niezależne
państwo. W 2006 r. Wewnętrzne napięcia zagrażały nowemu
narodowi " bezpieczeństwa, gdy strajk wojskowy doprowadził
do przemocy i załamania prawa i porządku. Na prośbę Dili do
Timoru-Leste wysłano kierowane przez Austrię
Międzynarodowe Siły Stabilizacyjne (ISF), a Rada
Bezpieczeństwa ONZ utworzyła Zintegrowaną Misję ONZ w
Timorze Wschodnim (Unmit), która obejmowała autoryzowaną
obecność policji ponad 1600 osób. ISF i Unmit przywróciły
stabilność, pozwalając na wybory prezydenckie i parlamentarne
w 2007 r. W pokojowej atmosferze. W lutym 2008 r. Grupa
rebeliantów przeprowadziła nieudany atak na prezydenta i
premiera. Przywódca zginął podczas ataku, a większość
rebeliantów poddała się w kwietniu 2008 roku. Od czasu ataku
rząd cieszył się jednym z najdłuższych okresów stabilizacji po
uzyskaniu niepodległości,

Geografia - Timor Wschodni



Gdzie na świecie jest Timor
Wschodni? Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-
Wschodnia, północny zachód od Australii na Wyspach Małej
Sundy na wschodnim krańcu archipelagu Indonezji; uwaga -
Timor-Leste obejmuje wschodnią połowę wyspy Timor, region
Oecussi (Ambeno) w północno-zachodniej części wyspy Timor
oraz wyspy Pulau Atauro i Pulau Jaco. Całkowita powierzchnia
kraju Timor Wschodni wynosi 14,874 km2, z czego 14,874
km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: górzysty. Najniższym punktem kraju
Timor Wschodni jest Morze Timor, Morze Savu i Morze Banda
0 m, najwyższy punkt Foho Tatamailau 2,963 m. Klimat jest
Tropikalny; gorący, wilgotny; wyraźne pora deszczowa i sucha.

Mieszkańcy - Timor Wschodni
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Timor Wschodni. Liczba

to: 1,291,358 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Austronesian (Malayo-Polynesian)
(obejmuje Tetun, Mambai, Tokodede, Galoli, Kemak,
Baikeno), Melanesian-Papuan (zawiera Bunak, Fataluku,
Bakasai), małą chińską mniejszość. Jakie są języki w kraju
Timor Wschodni? Tetun Prasa 30,6%, Mambai 16,6%,



Makasai 10,5%, Tetun Terik 6,1%, Baikenu 5,9%, Kemak
5,8%, Bunak 5,5%, Tokodede 4%, Fataluku 3,5%, Waima'a
1,8%, Galoli 1,4%, Naueti 1,4%, Idate 1,2%, Midiki 1,2%,
inne 4,5%. A religie: Roman Katolickie 97,6%, protestancko-
ewangelickie 2%, muzułmańskie 0,2%, inne 0,2% (2015 r.). Ile
lat mają przeciętni ludzie? 18.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba
jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
68.4 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Timor Wschodni?
Tutaj: Większość populacji skupiała się w zachodniej części
kraju, w szczególności wokół Dili. Główne obszary miejskie
kraju Timor Wschodni to: DILI (stolica ) 228 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Timor Wschodni
Stolica kraju Timor Wschodni to Dili i rządowy typ pół-

prezydenckich. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 13
okręgów administracyjnych; Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro
(Maliana), Cova-Lima (Suai), Dili, Ermera (Gleno), Lautem
(Los Palos), Liquica, Manatuto, Manufahi (sam), Oecussi
(Ambeno), Viqueque. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Timor
Wschodni, ważnymi produktami przemysłowymi są druk
waniliowy , produkcja mydła, wyroby ręczne, tkaniny. Ważne
produkty rolne to Kawy, ryżu, kukurydzy, manioku (tapioki),
słodyczy ziemniaki, soja, kapusta, mango, banany,.
Najważniejsze towary eksportowe to olej, kawa, drzewo
sandałowe, marmur, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary importowe to
żywność, benzyna, nafta, maszyny, a najważniejsi partnerzy
importowi to nieznane. Jak bogaty jest Timor Wschodni i jak



bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $5,000 (2017 oszacowanie). To
jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 41.8% (2014 oszacowanie).

Mapa - Timor Wschodni
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Togo - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Togo? Zacznijmy od tego:

Francuski Togoland stał się Togo w 1960 roku. Gen.
Gnassingbe Eyadema, zainstalowany jako wojskowy władca w
1967 roku, rządził Togo z ciężką ręką przez prawie cztery
dekady. Pomimo fasady wielopartyjnych wyborów
wprowadzonych na początku lat dziewięćdziesiątych, rząd był
w dużej mierze zdominowany przez prezydenta Eyadema,
którego partia Rally of the Togolese People (RPT) była prawie
nieprzerwanie od 1967 r. I jej następczyni, Unia dla Republiki. ,
utrzymuje większość miejsc w dzisiejszej kadencji. Po śmierci
Eyadema w lutym 2005 r. Wojsko zainstalowało syna
prezydenta, Faure Gnassingbe, a następnie dwa miesiące
później opracowało formalne wybory. Demokratyczne zyski od
tego czasu pozwoliły Togo przeprowadzić pierwsze
stosunkowo wolne i uczciwe wybory parlamentarne w
październiku 2007 r. Od 2007 r. Prezydent Gnassingbe
rozpoczął kraj od stopniowej ścieżki pojednania politycznego i
demokratycznych reform, a Togo przeprowadziło wiele
wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które
międzynarodowi obserwatorzy uznali za wolne i uczciwe.
Pomimo tych pozytywnych posunięć, pojednanie polityczne
postępuje powoli, a wielu Togo skarży się, że ważne środki
polityczne, takie jak ograniczenia kadencji prezydenta i reformy
wyborcze, pozostają nierozwiązane, pozostawiając politykę



kraju w stanie letargu. Na arenie międzynarodowej Togo wciąż
jest znane jako kraj, w którym ta sama rodzina była u władzy
przez pięć dekad. pojednanie polityczne postępuje powoli, a
wielu Togo skarży się, że ważne środki polityczne, takie jak
ograniczenia kadencji prezydenta i reformy wyborcze,
pozostają nierozwiązane, pozostawiając politykę kraju w stanie
letargu. Na arenie międzynarodowej Togo wciąż jest znane
jako kraj, w którym ta sama rodzina była u władzy przez pięć
dekad. pojednanie polityczne postępuje powoli, a wielu Togo
skarży się, że ważne środki polityczne, takie jak ograniczenia
kadencji prezydenta i reformy wyborcze, pozostają
nierozwiązane, pozostawiając politykę kraju w stanie letargu.
Na arenie międzynarodowej Togo wciąż jest znane jako kraj, w
którym ta sama rodzina była u władzy przez pięć dekad.

Geografia - Togo

Gdzie na świecie jest Togo?
Lokalizacja tego kraju to Zachodnia Afryka, granicząca z Bight
of Benin, między Benin i Ghaną. Całkowita powierzchnia kraju
Togo wynosi 56,785 km2, z czego 54,385 km2 to ziemia. To
nie jest duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: łagodnie kołysząca się sawanna na północy; centralne
wzgórza; południowy płaskowyż; niska równina przybrzeżna z



rozległymi lagunami i bagnami. Najniższym punktem kraju Togo
jest Ocean Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Mont Agou 986
m. Klimat jest Tropikalne; gorący, wilgotny na południu;
półsuche na północy.

Mieszkańcy - Togo
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Togo. Liczba to:

7,965,055. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu mieszka?
afrykańskich (37 plemion, największe i najważniejsze to Ewe,
Mina i Kabre) 99%, europejskich i syryjsko-libańskich mniej
niż 1%. Jakie są języki w kraju Togo? Francuski (oficjalny,
język handlowy), Ewe i Mina (dwa główne języki afrykańskie
na południu), Kabye (czasami pisany jako Kabiye) i Dagomba
(dwa główne języki afrykańskie na północy). A religie: Christian
29%, muzułmanie 20%, rdzenne przekonania 51%. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 19.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 65.4 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Togo? Tutaj: jeden z najgęściej
zaludnionych afrykańskich narodów, z większością ludności
zamieszkującej społeczności wiejskie, gęstość jest najwyższa na
południu na wybrzeżu Atlantyku lub blisko niego. Główne
obszary miejskie kraju Togo to: LOME (stolica) 956,000
(2015 ).

Rząd i gospodarka - Togo
Stolica kraju Togo to Lome i rządowy typ republika

prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 5
regionów (regiony, w liczbie pojedynczej - region); Centrale,



Kara, Maritime, Plateaux, Savanes. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Togo, ważnymi produktami przemysłowymi są wydobycie
fosforanów ryb , przetwórstwo rolne, cement, wyroby
rzemieślnicze, tekstylia, napoje. Ważne produkty rolne to
Kawy, kakao, bawełny, ignamów, manioku (manioku, tapioki),
kukurydzy, fasoli, ryż, proso, sorgo; żywy inwentarz;.
Najważniejsze towary eksportowe to reeksport, bawełna,
fosforany, kawa, kakao, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Benin 17,5%, Burkina Faso 15,9%, Indie
7,6%, Mali 7,2%, Niger 7% , Wybrzeże Kości Słoniowej
6,1%, Ghana 4,8%, Nigeria 4,3% (2016). Najważniejsze
towary importowe to maszyny i sprzęt, artykuły spożywcze,
produkty naftowe, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny
28,7%, Francja 8,9%, Holandia 4,3%, Japonia 4,2% (2016).
Jak bogaty jest Togo i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$1,600 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 55.1% (2015
oszacowanie).

Mapa - Togo
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Tonga - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Tonga? Zacznijmy od tego:

Tonga - unikalna wśród krajów Pacyfiku - nigdy całkowicie nie
straciła swojego rdzennego rządu. Archipelagi "Przyjaznych
Wysp" zjednoczyły się w królestwo polinezyjskie w 1845 r.
Tonga stała się monarchią konstytucyjną w 1875 r. I brytyjskim
protektoratem w 1900 r .; wycofał się z protektoratu i wstąpił
do Wspólnoty Narodów w 1970 roku. Tonga pozostaje jedyną
monarchią na Pacyfiku.

Geografia - Tonga

Gdzie na świecie jest Tonga?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, archipelag na południowym
Pacyfiku, około dwie trzecie drogi z Hawajów do Nowej
Zelandii. Całkowita powierzchnia kraju Tonga wynosi 747 km2,
z czego 717 km2 to ziemia. To jest mały kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: większości płaskie wyspy z
wapiennym podłożem utworzonym z uniesionego koralu; inne
mają wapienną warstwę skał wulkanicznych. Najniższym
punktem kraju Tonga jest Ocean Spokojny 0 m, najwyższy
punkt Wulkan Kao na wyspie Kao 1.046 m. Klimat jest
tropikalny; zmodyfikowany przez wiatry; ciepły sezon (od
grudnia do maja), chłodny sezon (od maja do grudnia), w.



Mieszkańcy - Tonga
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Tonga. Liczba to: 106,479

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? Tongan 96,6%, część Tongan 1,7%, inne 1,7%,
nieokreślone 0,03% (2006 r.). Jakie są języki w kraju Tonga?
Anglik i Tongan 87%, Tonga (oficjalne) 10,7% , Angielski
(oficjalny) 1,2%, inny 1,1%, nieokreślony 0,03% (2006 est.). A
religie: Protestancki 64,9% (w tym Free Wesleyan Church
37,3%, Free Church of Tonga 11,4%, Church of Tonga 7,2%,
Tokaikolo Christian Church 2,6%, Zgromadzenie Boże 2,3%,
Adwentystyk Dnia Siódmego 2,2%, Kościół Konstytucyjny
Tonga 0,9%, Anglican 0,8% i Kościół Pełnego Ewangelii
0,2%), Mormon 16,8%, Rzymianin 15,6%, inne 1,1%, żadne
0,03%, nieokreślone 1,7% (2006 est.). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 23 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76.4 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Tonga? Tutaj: Ponad dwie trzecie
populacji mieszka na wyspie Tongatapu; tylko 45 z 171 wysp
w kraju jest zajętych. Główne obszary miejskie kraju Tonga to:
NUKU'Alofa 25 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Tonga
Stolica kraju Tonga to Nuku'alofa i rządowy typ monarchii

konstytucyjnej. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 5
wysepek; "Eua, Ha'apai, Ongo Niua, Tongatapu, Vava'u. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Tonga, ważnymi produktami
przemysłowymi są turystyka, budownictwo, wędkarstwo.



Ważne produkty rolne to Squash, kokosy, kopra, banany ,
fasola waniliowa, kakao, kawa, słodkie ziemniaki, maniok, taro
i kava. Najważniejsze towary eksportowe to squash, ryby,
fasola waniliowa, rośliny okopowe, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są Hong Kong 25,6%, Japonia
15,1%, NZ 14,3%, USA 13,5%, Australia 10%, Filipiny 9,4%
(2016). Najważniejsze towary importowe to artykuły
spożywcze, maszyny i sprzęt transportowy, paliwa, chemikalia,
a najważniejsi partnerzy importowi to NZ 35,3%, Fidżi 12,1%,
Singapur 9,3%, Chiny 8,4%, USA 8%, Australia 7,6%,
Japonia 4,3% (2016). Jak bogaty jest Tonga i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $5,600 (2017 oszacowanie). To dość niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 24%
(FY03/04 oszacowanie).

Mapa - Tonga
 



Gorąco polecamy



Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Trynidad i Tobago

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Trynidad i Tobago.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Trynidad i Tobago. Zacznijmy od flagi kraju
Trynidad i Tobago tutaj:
 

http://gamestylus.com/game-page-alice-and-the-reformatory-for-witches-379-1-199
http://mapsguides.com/


Trynidad i Tobago - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Trynidad i Tobago?

Zacznijmy od tego: Najpierw skolonizowany przez Hiszpanów
wyspy znalazły się pod brytyjską kontrolą na początku XIX
wieku. Wyspiarski przemysł cukrowniczy został zraniony przez
emancypację niewolników w 1834 roku. Manpower został
zastąpiony importem robotników kontraktowych z Indii w
latach 1845-1917, co zwiększyło produkcję cukru, a także
przemysł kakaowy. Odkrycie ropy naftowej na Trynidadzie w
1910 r. Przyczyniło się do kolejnego ważnego eksportu.
Niepodległość została osiągnięta w 1962 roku. Kraj jest
jednym z najlepiej prosperujących na Karaibach, głównie dzięki
produkcji i przetwarzaniu ropy naftowej i gazu ziemnego.
Turystyka, głównie w Tobago, jest ukierunkowana na
ekspansję i rośnie. Rząd zmaga się ze wzrostem liczby
brutalnych przestępstw.

Geografia - Trynidad i Tobago

Gdzie na świecie jest Trynidad i



Tobago? Lokalizacja tego kraju to Karaiby, wyspy między
Morzem Karaibskim i Północnym Atlantykiem, na północny
wschód od Wenezueli. Całkowita powierzchnia kraju Trynidad i
Tobago wynosi 5,128 km2, z czego 5,128 km2 to ziemia. To
jest mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
większości równiny z niektórymi wzgórzami i niskimi górami.
Najniższym punktem kraju Trynidad i Tobago jest Morze
Karaibskie 0 m, najwyższy punkt El Cerro del Aripo 940 m.
Klimat jest Tropikalnych; pora deszczowa (od czerwca do
grudnia) w.

Mieszkańcy - Trynidad i Tobago
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Trynidad i Tobago. Liczba

to: 1,218,208 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? East Indian 35,4%, Afryki 34,2%,
mieszane - inne 15,3%, mieszane Afryki / East Indian 7,7%,
inne 1,3%, nieokreślone 6,2% (2011 est.). Jakie są języki w
kraju Trynidad i Tobago? angielski ( oficjalny), Trinidadian
Creole English, Tobagonian Creole English, Caribbean
Hindustani (dialekt hindi), Trinidadian Creole French, Spanish,
Chinese. A religie: Protestant 32,1% (zielonoświątkowy /
ewangelicki / pełny głos ewangelii 12%, baptysta 6,9%,
anglikanin 5,7%, adwentysta dnia siódmego 4,1%,
prezbiteriańsko-kongregacjonalny 2,5%, inny protestant 0,9%),
katolik 21,6%, hinduista 18,2%, muzułmanin 5%, Świadek
Jehowy 1,5%, pozostałe 8,4%, żadne 2,2%, nieokreślone
11,1% (w 2011 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 36 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi



jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 73.1 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Trynidad i Tobago? Tutaj: Populacja na Trynidadzie
koncentruje się w zachodniej części wyspy, na Tobago w
południowa połowa. Główne obszary miejskie kraju Trynidad i
Tobago to: PORT-OF-Spain (stolica) 34 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Trynidad i Tobago
Stolica kraju Trynidad i Tobago to Port Hiszpanii i rządowy

typ republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - regionów 31 W 9, 3 gminy, 2 miasta, 1
oddział z. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Trynidad i Tobago,
ważnymi produktami przemysłowymi są produkty z ropy
naftowej i produkty naftowe, skroplony gaz ziemny, metanol,
amoniak, mocznik , wyroby stalowe, napoje, przetwórstwo
spożywcze, cement, tkaniny bawełniane. Ważne produkty rolne
to kakao, dasheen, dynia, maniok, pomidory, ogórki, bakłażan,
ostra papryka, kominia, woda kokosowa,. Najważniejsze
towary eksportowe to ropa naftowa i produkty naftowe,
skroplony gaz ziemny, metanol, amoniak, mocznik, wyroby
stalowe, napoje, produkty zbożowe i zbożowe, kakao, ryby,
konserwowane owoce, kosmetyki, środki czystości,
opakowania plastikowe, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są USA 39,2%, Argentyna 9,3% (2016).
Najważniejsze towary importowe to paliwa mineralne, smary,
maszyny, sprzęt transportowy, wyroby przemysłowe, żywność,
chemikalia, zwierzęta żywe, a najważniejsi partnerzy importowi
to USA 33,4%, Rosja 13,3%, Gabon 12,4%, Chiny 6,1%
(2016). Jak bogaty jest Trynidad i Tobago i jak bogaci są ludzie



w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $31,200 (2017 oszacowanie). Oznacza to,
że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to
Produkt krajowy brutto na osobę, który jest ponownie
obliczany w odniesieniu do względnego kosztu lokalnych
towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba - populacja
poniżej granicy ubóstwa: 20% (2014 oszacowanie).

Mapa - Trynidad i Tobago
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http://mapsguides.com/


tutaj:
 

Tunezja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Tunezja? Zacznijmy od

tego: Rywalizacja między francuskimi i włoskimi interesami w
Tunezji zakończyła się inwazją francuską w 1881 r. I
utworzeniem protektoratu. Pobudzenie do niepodległości w
dziesiątkach lat po I wojnie światowej zakończyło się sukcesem
w przekonaniu Francuzów do uznania Tunezji za niepodległe
państwo w 1956 roku. Pierwszy prezydent kraju, Habib
Bourguiba, ustanowił ścisłe jednopartyjne państwo. Dominował
w kraju przez 31 lat, tłumiąc islamski fundamentalizm i
ustanawiając prawa dla kobiet, którym nie dorównywał żaden
inny arabski naród. W listopadzie 1987 r. Bourguiba został
usunięty z urzędu i zastąpiony przez Zine el Abidine BEN ALI
w bezkrwawym zamachu stanu. Protesty uliczne, które
rozpoczęły się w Tunisie w grudniu 2010 r. W związku z
wysokim bezrobociem, korupcją, powszechnym ubóstwem i
wysokimi cenami żywności, nasiliły się w styczniu 2011 r., Co
doprowadziło do zamieszek, które doprowadziły do setek
zgonów. 14 stycznia 2011 r., W tym samym dniu, BEN ALI
zwolnił rząd, uciekł z kraju, a pod koniec stycznia 2011 r.
Powstał "rząd jedności narodowej". Wybory do nowego
Zgromadzenia Konstytucyjnego odbyły się pod koniec
października 2011 r., Aw grudniu wybrano obrońcę praw
człowieka Moncefa Marzoukiego. Zgromadzenie rozpoczęło



opracowywanie nowej konstytucji w lutym 2012 r., A po kilku
powtórzeniach i trzymiesięcznym kryzysie politycznym, który
wstrzymał transformację, ratyfikował dokument w styczniu
2014 r. Wybory parlamentarne i prezydenckie na stały rząd
odbyły się pod koniec 2014 r. Beji CAID Essebsi został
wybrany na pierwszego prezydenta w ramach nowej
konstytucji tego kraju. W 2016 r. Nowy rząd jedności nadal
dążył do zrównoważenia spójności politycznej z presją
gospodarczą i społeczną. Tego samego dnia BEN ALI odwołał
rząd, uciekł z kraju, a pod koniec stycznia 2011 r. powstał
"rząd jedności narodowej". Wybory do nowego Zgromadzenia
Konstytucyjnego odbyły się pod koniec października 2011 r.,
Aw grudniu wybrano obrońcę praw człowieka Moncefa
Marzoukiego. Zgromadzenie rozpoczęło opracowywanie nowej
konstytucji w lutym 2012 r., A po kilku powtórzeniach i
trzymiesięcznym kryzysie politycznym, który wstrzymał
transformację, ratyfikował dokument w styczniu 2014 r.
Wybory parlamentarne i prezydenckie na stały rząd odbyły się
pod koniec 2014 r. Beji CAID Essebsi został wybrany na
pierwszego prezydenta w ramach nowej konstytucji tego kraju.
W 2016 r. Nowy rząd jedności nadal dążył do zrównoważenia
spójności politycznej z presją gospodarczą i społeczną. Tego
samego dnia BEN ALI odwołał rząd, uciekł z kraju, a pod
koniec stycznia 2011 r. powstał "rząd jedności narodowej".
Wybory do nowego Zgromadzenia Konstytucyjnego odbyły się
pod koniec października 2011 r., Aw grudniu wybrano obrońcę
praw człowieka Moncefa Marzoukiego. Zgromadzenie
rozpoczęło opracowywanie nowej konstytucji w lutym 2012 r.,



A po kilku powtórzeniach i trzymiesięcznym kryzysie
politycznym, który wstrzymał transformację, ratyfikował
dokument w styczniu 2014 r. Wybory parlamentarne i
prezydenckie na stały rząd odbyły się pod koniec 2014 r. Beji
CAID Essebsi został wybrany na pierwszego prezydenta w
ramach nowej konstytucji tego kraju. W 2016 r. Nowy rząd
jedności nadal dążył do zrównoważenia spójności politycznej z
presją gospodarczą i społeczną. uciekł z kraju, a pod koniec
stycznia 2011 r. powstał "rząd jedności narodowej". Wybory
do nowego Zgromadzenia Konstytucyjnego odbyły się pod
koniec października 2011 r., Aw grudniu wybrano obrońcę
praw człowieka Moncefa Marzoukiego. Zgromadzenie
rozpoczęło opracowywanie nowej konstytucji w lutym 2012 r.,
A po kilku powtórzeniach i trzymiesięcznym kryzysie
politycznym, który wstrzymał transformację, ratyfikowało
dokument w styczniu 2014 r. Wybory parlamentarne i
prezydenckie na stały rząd odbyły się pod koniec 2014 r. Beji
CAID Essebsi został wybrany na pierwszego prezydenta w
ramach nowej konstytucji tego kraju. W 2016 r. Nowy rząd
jedności nadal dążył do zrównoważenia spójności politycznej z
presją gospodarczą i społeczną. uciekł z kraju, a pod koniec
stycznia 2011 r. powstał "rząd jedności narodowej". Wybory
do nowego Zgromadzenia Konstytucyjnego odbyły się pod
koniec października 2011 r., Aw grudniu wybrano obrońcę
praw człowieka Moncefa Marzoukiego. Zgromadzenie
rozpoczęło opracowywanie nowej konstytucji w lutym 2012 r.,
A po kilku powtórzeniach i trzymiesięcznym kryzysie
politycznym, który wstrzymał transformację, ratyfikował



dokument w styczniu 2014 r. Wybory parlamentarne i
prezydenckie na stały rząd odbyły się pod koniec 2014 r. Beji
CAID Essebsi został wybrany na pierwszego prezydenta w
ramach nowej konstytucji tego kraju. W 2016 r. Nowy rząd
jedności nadal dążył do zrównoważenia spójności politycznej z
presją gospodarczą i społeczną. powstała. Wybory do nowego
Zgromadzenia Konstytucyjnego odbyły się pod koniec
października 2011 r., Aw grudniu wybrano obrońcę praw
człowieka Moncefa Marzoukiego. Zgromadzenie rozpoczęło
opracowywanie nowej konstytucji w lutym 2012 r., A po kilku
powtórzeniach i trzymiesięcznym kryzysie politycznym, który
wstrzymał transformację, ratyfikował dokument w styczniu
2014 r. Wybory parlamentarne i prezydenckie na stały rząd
odbyły się pod koniec 2014 r. Beji CAID Essebsi został
wybrany na pierwszego prezydenta w ramach nowej
konstytucji tego kraju. W 2016 r. Nowy rząd jedności nadal
dążył do zrównoważenia spójności politycznej z presją
gospodarczą i społeczną. powstała. Wybory do nowego
Zgromadzenia Konstytucyjnego odbyły się pod koniec
października 2011 r., Aw grudniu wybrano obrońcę praw
człowieka Moncefa Marzoukiego. Zgromadzenie rozpoczęło
opracowywanie nowej konstytucji w lutym 2012 r., A po kilku
powtórzeniach i trzymiesięcznym kryzysie politycznym, który
wstrzymał transformację, ratyfikował dokument w styczniu
2014 r. Wybory parlamentarne i prezydenckie na stały rząd
odbyły się pod koniec 2014 r. Beji CAID Essebsi został
wybrany na pierwszego prezydenta w ramach nowej
konstytucji tego kraju. W 2016 r. Nowy rząd jedności nadal



dążył do zrównoważenia spójności politycznej z presją
gospodarczą i społeczną. Zgromadzenie rozpoczęło
opracowywanie nowej konstytucji w lutym 2012 r., A po kilku
powtórzeniach i trzymiesięcznym kryzysie politycznym, który
wstrzymał transformację, ratyfikował dokument w styczniu
2014 r. Wybory parlamentarne i prezydenckie na stały rząd
odbyły się pod koniec 2014 r. Beji CAID Essebsi został
wybrany na pierwszego prezydenta w ramach nowej
konstytucji tego kraju. W 2016 r. Nowy rząd jedności nadal
dążył do zrównoważenia spójności politycznej z presją
gospodarczą i społeczną. Zgromadzenie rozpoczęło
opracowywanie nowej konstytucji w lutym 2012 r., A po kilku
powtórzeniach i trzymiesięcznym kryzysie politycznym, który
wstrzymał transformację, ratyfikował dokument w styczniu
2014 r. Wybory parlamentarne i prezydenckie na stały rząd
odbyły się pod koniec 2014 r. Beji CAID Essebsi został
wybrany na pierwszego prezydenta w ramach nowej
konstytucji tego kraju. W 2016 r. Nowy rząd jedności nadal
dążył do zrównoważenia spójności politycznej z presją
gospodarczą i społeczną. Beji CAID Essebsi został wybrany na
pierwszego prezydenta w ramach nowej konstytucji tego kraju.
W 2016 r. Nowy rząd jedności nadal dążył do zrównoważenia
spójności politycznej z presją gospodarczą i społeczną. Beji
CAID Essebsi został wybrany na pierwszego prezydenta w
ramach nowej konstytucji tego kraju. W 2016 r. Nowy rząd
jedności nadal dążył do zrównoważenia spójności politycznej z
presją gospodarczą i społeczną.

Geografia - Tunezja



Gdzie na świecie jest Tunezja?
Lokalizacja tego kraju to Północna Afryka, granicząca z
Morzem Śródziemnym, między Algierią a Libią. Całkowita
powierzchnia kraju Tunezja wynosi 163,610 km2, z czego
155,360 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: górach na północy; gorąca,
sucha nizina centralna; półsuche południe wtapia się w Saharę.
Najniższym punktem kraju Tunezja jest Shatt al Gharsah -17 m,
najwyższy punkt Jebel ech Chambi 1,544 m. Klimat jest
temperatura umiarkowana na północy z łagodnymi,
deszczowymi zimami i gorącymi, suchymi latami; pustynia w
południowych.

Mieszkańcy - Tunezja
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Tunezja. Liczba to:

11,403,800 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Arabski 98%, europejski 1%,
żydowski i inny 1%. Jakie są języki w kraju Tunezja? arabski
(oficjalny, jeden z języków handlu), francuski (handel),
berberyjski (Tamazight). A religie: Muzułmanin (oficjalny,
sunnicki) 99,1%, inny (w tym chrześcijanie, Żydzi, szyici
muzułmanie i bahaici) 1%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 31.6



rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 75.7 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Tunezja? Tutaj: Przeważająca większość
ludności znajduje się w północnej części kraju ; południe
pozostaje w dużej mierze słabo zaludnione. Główne obszary
miejskie kraju Tunezja to: Tunis (stolica) 1,993 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Tunezja
Stolica kraju Tunezja to Tunis i rządowy typ parlamentarnej

republiki. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 24
gubernatorstwa (wilayat, liczba pojedyncza - wilayah); Beja
(Bajah), Ben Arous (Bin 'Arus), Bizerte (Banzart), Gabes
(Qabis), Gafsa (Qafsah), Jendouba (Jundubah), Kairouan (Al
Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn), Kebili (Qibili), Kef (Al
Kaf), L'Ariana (Aryanah), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba
(Manubah), Medenine (Madanin), Monastir (Al Munastir),
Nabeul (Nabul), Sfax (Safaqis), Sidi Bouzid (Sidi Bu Zayd),
Siliana (Silyanah), Sousse (Susah), Tataouine (Tatawin), Tozeur
(Tawzar), Tunis, Zaghouan (Zaghwan). Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Tunezja, ważnymi produktami przemysłowymi są ropa
naftowa, wydobycie (szczególnie fosforan, ruda żelaza),
turystyka, tekstylia, obuwie, agrobiznes, napoje. Ważne
produkty rolne to Oliwek, oliwy z oliwek, ziarna, pomidorów,
owoców cytrusowych, buraków cukrowych, daktyli, migdałów;
wołowina, produkty mleczne. Najważniejsze towary
eksportowe to odzież, półprodukty i tekstylia, produkty rolne,
towary mechaniczne, fosforany i chemikalia, węglowodory,
urządzenia elektryczne, a najważniejszymi partnerami



eksportowymi są Francja 30,1%, Włochy 19,3%, Niemcy
10,7%, Hiszpania 5,2%, Libia 4,3% (2016). Najważniejsze
towary importowe to tekstylia, maszyny i sprzęt, węglowodory,
chemikalia, żywność, a najważniejsi partnerzy importowi to
Francja 18%, Włochy 14,8%, Chiny 8%, Niemcy 7,3%,
Hiszpania 4,3%, Algieria 4,1% (2016). Jak bogaty jest Tunezja
i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $12,000 (2017 oszacowanie).
To całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 15.5%
(2010 oszacowanie).

Mapa - Tunezja
 





Gorąco polecamy

Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Turcja

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Turcja.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
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szczegółowa mapa Turcja. Zacznijmy od flagi kraju Turcja tutaj:
 

Turcja - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Turcja? Zacznijmy od tego:

Współczesna Turcja została założona w 1923 roku z
pozostałości po pokonanym Imperium Osmańskim przez
bohatera narodowego Mustafę Kemala, który później został
uhonorowany tytułem Ataturka lub "Ojcem Turków". Pod jego
kierownictwem kraj podjął radykalne reformy społeczne,
prawne i polityczne. Po okresie rządów jednej partii
eksperyment z polityką wielopartyjną doprowadził do
zwycięstwa opozycji demokratów w 1950 r. I pokojowego
przekazania władzy. Od tego czasu tureckie partie polityczne
rozmnażały się, ale demokracja została przełamana przez
okresy niestabilności i przewrotów wojskowych (1960, 1971,
1980), które w każdym przypadku ostatecznie doprowadziły
do powrotu formalnej władzy politycznej do ludności cywilnej.
W 1997 r. Wojsko ponownie pomogło w budowie ousteru -
popularnie zwanego "ponowoczesnym zamachem" -
ówczesnego rządu nastawionego na islam. Próba zamachu
stanu została podjęta w lipcu 2016 r. Przez frakcję tureckich sił
zbrojnych. Turcja interweniowała militarnie na Cyprze w 1974
roku, aby zapobiec greckiemu przejęciu wyspy i od tego czasu
działała jako "patronka" na "Turecką Republikę Północnego
Cypru", którą uznaje tylko Turcja. Powstanie separatystyczne,
rozpoczęte w 1984 r. Przez Partię Pracujących Kurdystanu



(PKK), wyznaczoną przez USA organizację terrorystyczną, od
dawna zdominowało uwagę tureckich sił bezpieczeństwa i
pochłonęło ponad 40 000 osób. W 2013 r. Rząd turecki i
PKK przeprowadziły negocjacje mające na celu zakończenie
przemocy, jednak intensywne walki zostały wznowione w 2015
r. Turcja przystąpiła do ONZ w 1945 r., Aw 1952 r. Stała się
członkiem NATO. W 1963 r. Turcja stała się członkiem
stowarzyszonym Wspólnoty Europejskiej; rozpoczęła rozmowy
akcesyjne z UE w 2005 r. W ciągu ostatniej dekady reformy
gospodarcze, w połączeniu z niektórymi reformami
politycznymi, przyczyniły się do rozwoju gospodarki, choć w
ostatnich latach nastąpiło spowolnienie wzrostu gospodarczego.
Od 2015 r. I nieprzerwanie do 2016 r. Turcja była świadkiem
gwałtu w zakresie przemocy terrorystycznej, w tym poważnych
ataków w Ankarze, Stambule oraz w przeważająco kurdyjskim
południowo-wschodnim regionie Turcji. W dniu 15 lipca 2016
r. Członkowie tureckich sił zbrojnych podjęli próbę zamachu
stanu, który ostatecznie zakończył się niepowodzeniem po
powszechnym powszechnym oporze. Ponad 240 osób zginęło,
a ponad 2000 zostało rannych, gdy obywatele tureccy wyszli na
ulice masowo, aby skonfrontować siły zamachu stanu. W
odpowiedzi władze tureckie aresztowały, zawiesiły lub zwolniły
ponad 100 000 pracowników ochrony, dziennikarzy, sędziów,
pracowników akademickich i urzędników służby cywilnej z
powodu rzekomego związku z próbą zamachu stanu. Rząd
oskarżył zwolenników islamskiego ponadnarodowego ruchu
religijnego i społecznego za rzekome podżeganie do nieudanego
zamachu stanu i wyznacza wyznawców jako terrorystów. Po



nieudanym zamachu rząd turecki wprowadził stan wyjątkowy w
lipcu 2016 r., Który został przedłużony do lipca 2017 r. Rząd
turecki przeprowadził referendum w dniu 16 kwietnia 2017 r.,
Które po jego wprowadzeniu zmieni Turcję z parlamentarnego
na prezydencki.

Geografia - Turcja

Gdzie na świecie jest Turcja?
Lokalizacja tego kraju to Europa południowo-wschodnia i Azja
Południowo-Zachodnia (ta część Turcji na zachód od Bosforu
jest częścią Europy geograficznie), granicząca z Morzem
Czarnym, pomiędzy Bułgarią i Gruzją, a granicząca z Morzem
Egejskim i Morzem Śródziemnym, między Grecją a Syrią.
Całkowita powierzchnia kraju Turcja wynosi 783,562 km2, z
czego 769,632 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: środkowo-centralnym
płaskowyżu (Anatolia); wąska równina przybrzeżna; kilka pasm
górskich. Najniższym punktem kraju Turcja jest Morze
Śródziemne 0 m, najwyższy punkt Góra Ararat 5 1337 m.
Klimat jest ; gorące, suche lata z łagodnymi, mokrymi zimami;
ostrzejsze w.

Mieszkańcy - Turcja



Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Turcja. Liczba to:
80,845,215 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? Turecki
70-75%, Kurdyjski 19%, inne mniejszości 7-12 % (2016 est.).
Jakie są języki w kraju Turcja? Turecki (oficjalny), kurdyjski,
inne języki mniejszościowe. A religie: Muslim 99,8% (głównie
sunniccy), inne 0,2% (głównie chrześcijanie i żydzi). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 30.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 75 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Turcja? Tutaj: najgęściej
zaludniony obszar znajduje się wokół Bosforu na północnym
zachodzie, gdzie 20% ludności mieszka w Stambule; z
wyjątkiem Ankary, ośrodki miejskie pozostają małe i
rozproszone po całym terytorium Anatolii; ogólny model
rozwoju peryferyjnego istnieje, szczególnie wzdłuż wybrzeża
Morza Egejskiego na zachodzie, a systemy Tygrys i Eufrat w
południowo-wschodnim. Główne obszary miejskie kraju Turcja
to: Stambule 14,16 mln; Ankara (stolica) 4,75 mln; Izmir 3,04
miliona; Bursa 1,923 miliona; Adana 1,83 miliona; Gaziantep
1,528 miliona (2015).

Rząd i gospodarka - Turcja
Stolica kraju Turcja to Ankara i rządowy typ republika

parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 81
prowincji (iller, singular - ili); Adana, Adiyaman,
Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya,
Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt,
Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri,



Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan,
Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane, Hakkari,
Hatay, Igdir, Isparta, Stambuł, Izmir (Smyrna),
Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu,
Kayseri, Kilis, Kirikkale , Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya,
Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mugla, Mus,
Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun,
Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat , Trabzon
(Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Turcja, ważnymi produktami
przemysłowymi są tekstylia, przetwórstwo żywności,
samochody, elektronika, wydobycie (węgiel, chromianów,
miedź, bor), stal, ropa naftowa, budowlane, tarcica, pape.
Ważne produkty rolne to Tytoniu, bawełny, zboża, oliwek,
buraków cukrowych, orzechów laskowych, roślin
strączkowych, owoców cytrusowych; zwierząt gospodarskich.
Najważniejsze towary eksportowe to odzież, żywność,
tekstylia, metalowe produkuje sprzęt transportowy, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Niemcy 9.8 %,
Wielka Brytania 8,2%, Irak 5,4%, Włochy 5,3%, USA 4,7%,
Francja 4,2% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny, chemikalia, półprodukty, paliwa, sprzęt transportowy,
a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 12,8%, Niemcy
10,8%, Rosja 7,6%, USA 5,5%, Włochy 5,2% (2016). Jak
bogaty jest Turcja i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$26,500 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto



na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 21.9%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Turcja
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Turkmenistan

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Turkmenistan.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Turkmenistan. Zacznijmy od flagi kraju
Turkmenistan tutaj:
 

Turkmenistan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Turkmenistan? Zacznijmy

od tego: Współczesny Turkmenistan obejmuje tereny, które od
wieków znajdowały się na styku cywilizacji. Obszar ten był
rządzony w starożytności przez różne imperia perskie, i został
zdobyty przez Aleksandra Wielkiego, armie muzułmańskie,
Mongołów, wojowników tureckich, a ostatecznie Rosjan. W

http://mapsguides.com/


średniowieczu Merv (znajdujący się w dzisiejszej prowincji
Mary) był jednym z wielkich miast świata islamskiego i ważnym
przystankiem na Jedwabnym Szlaku. Pod koniec XIX w.,
Dołączony przez Rosję, Turkmenistan później znalazł się w
czołówce ruchu antybolszewickiego w Azji Środkowej. W
1924 r. Turkmenistan stał się republiką sowiecką; uzyskał
niepodległość po rozwiązaniu ZSRR w 1991 r. Rozległe
rezerwy węglowodorów / gazu ziemnego, które jeszcze nie
zostały w pełni wykorzystane, zaczęły przekształcać kraj. Rząd
Turkmenistanu dąży do rozszerzenia swoich projektów
wydobywczych i dostawczych i próbował zdywersyfikować
swoje trasy eksportu gazu poza rosyjską sieć rurociągów. W
2010 r. Rozpoczęły działalność nowe gazociągi eksportowe,
które przewożą turkmeński gaz do Chin i północnego Iranu,
skutecznie kończąc rosyjski monopol na eksport turkmeńskiego
gazu. W 2016 r. Rosja i Iran wstrzymały zakup gazu z
Turkmenistanu, czyniąc z Chin jedynego nabywcę
turkmeńskiego gazu. Prezydent ds. Życia Saparmurat Nyyazow
zmarł w grudniu 2006 r., A Turkmenistan przeprowadził
pierwsze wielo- kandydackie wybory prezydenckie w lutym
2007 r. Gurbanguly Berdimuhamedow, zastępca
przewodniczącego gabinetu pod przewodnictwem Nyyazowa,
pojawił się jako nowy prezydent tego kraju. Został ponownie
wybrany w 2012 roku i ponownie w 2017 roku, z ponad 97%
głosów w obu instancjach, w wyborach powszechnie
uważanych za niedemokratyczne.

Geografia - Turkmenistan



Gdzie na świecie jest Turkmenistan?
Lokalizacja tego kraju to Azja Środkowa, granicząca z
Morzem Kaspijskim, między Iranem a Kazachstanem.
Całkowita powierzchnia kraju Turkmenistan wynosi 488,100
km2, z czego 469,930 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: piaszczysta
pustynia z wydmami wznoszącymi się w góry na południu;
niskie góry wzdłuż granicy z Iranem; granice Morze Kaspijskie
na zachodzie. Najniższym punktem kraju Turkmenistan jest
Vpadina Akchanaya -81 m (Sarygamysh Koli to jezioro w
północnym Turkmenistanie z poziomem wody, który waha się
powyżej i poniżej wysokości Vpadina Akchanaya, jezioro
spadło do -110 m), najwyższy punkt Gora Ayribaba 3,139 m.
Klimat jest subtropikalna pustynna, gładka,.

Mieszkańcy - Turkmenistan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Turkmenistan. Liczba to:

5,351,277 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? Turkmenowie 85%, uzbeccy 5%,
rosyjscy 4%, inni 6% (2003). Jakie są języki w kraju
Turkmenistan? Turkmenowie (urzędnik) 72%, Rosjanie 12%,
uzbeccy 9%, inni 7%. A religie: muzułmanie 89%, wschodni



prawosławni 9 %, nieznane 2%. Ile lat mają przeciętni ludzie?
27.9 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 70.4 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Turkmenistan? Tutaj: najgęściej
zaludnionymi obszarami są oazy południowe, wschodnie i
północno-wschodnie; około 50% ludności mieszka w stolicy.
Główne obszary miejskie kraju Turkmenistan to: Aszchabadu
(stolicy), stolicy Aszchabadu, 746,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Turkmenistan
Stolica kraju Turkmenistan to Ashgabat (Aszchabad) i

rządowy typ republika prezydencka; autorytarny. Rzućmy
okiem na podziały administracyjne - 5 prowincji (welayatlar,
singular - welayat) i 1 niezależne miasto: Ahal Welayaty (Anew),
Aszchabad, Bałkany Welayaty (Balkanabat), Dasoguz
Welayaty, Lebap Welayaty (Turkmenabat), Mary Welayaty.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Turkmenistan, ważnymi
produktami przemysłowymi są gaz ziemny, ropa, produkty
naftowe, tekstylia, przetwórstwo spożywcze. Ważne produkty
rolne to Bawełny, zboża, melonów; żywego inwentarza.
Najważniejsze towary eksportowe to gaz, ropa naftowa,
produkty petrochemiczne, tekstylia, włókno bawełniane, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Chiny 70%,
Turcja 5,3%, Włochy 5,3%, Afganistan 4,5%, Rosja 4,1%
(2016). Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt,
chemikalia, artykuły spożywcze, a najważniejsi partnerzy
importowi to Turcja 26,4%, Rosja 10,5%, Japonia 8,6%,
Niemcy 8,2%, Korea Południowa 7,8%, Chiny 7,2%, Włochy



5,2% (2016). Jak bogaty jest Turkmenistan i jak bogaci są
ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $18,700 (2017 oszacowanie). To całkiem
dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 0.2% (2012
oszacowanie).

Mapa - Turkmenistan
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Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Turks i Caicos.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Turks i Caicos. Zacznijmy od flagi kraju
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Turks i Caicos tutaj:
 

Turks i Caicos - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Turks i Caicos? Zacznijmy

od tego: Wyspy były częścią kolonii jamajskiej w Wielkiej
Brytanii do 1962 r., Kiedy to na niepodległość Jamajki przyjęły
status odrębnej kolonii korony. Gubernator Bahamów
nadzorował sprawy od 1965 do 1973 roku. Po uzyskaniu
niepodległości przez Bahamów, wyspy otrzymały odrębnego
gubernatora w 1973 roku. Chociaż niezależność została
uzgodniona w 1982 roku, polityka została odwrócona, a wyspy
pozostają brytyjskim terytorium zamorskim. Wyspa Grand Turk
została poważnie uszkodzona przez huragan Maria 22 września
2017 r., Co doprowadziło do utraty mocy i łączności, a także
do strat w mieszkalnictwie i firmach.

Geografia - Turks i Caicos

Gdzie na świecie jest Turks i
Caicos? Lokalizacja tego kraju to dwie grupy wysp na
Północnym Atlantyku, na południowy wschód od Bahamów, na
północ od Haiti. Całkowita powierzchnia kraju Turks i Caicos
wynosi 948 km2, z czego 948 km2 to ziemia. To jest mały kraj.
Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: niski, płaski



wapień; rozległe mokradła i bagna mangrowe. Najniższym
punktem kraju Turks i Caicos jest Morze Karaibskie 0 m,
najwyższy punkt Blue Hill na Providenciales i wzgórze Flamingo
na wschodnim Caicos 48 m. Klimat jest tropikalny; morski;
moderowane przez wiatry; słonecznie i stosunkowo sucho.

Mieszkańcy - Turks i Caicos
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Turks i Caicos. Liczba to:

52,570 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? czarny 87,6%, biały 7,9%, mieszany
2,5%, East Indian 1,3%, inny 0,7% (2006). Jakie są języki w
kraju Turks i Caicos? angielski (oficjalny ). A religie: Protestant
72,8% (Baptist 35,8%, Kościół Boga 11,7%, Anglikanin 10%,
Metodysta 9,3%, Adwentysta Dnia Siódmego 6%),
Rzymskokatolicki 11,4%, Świadkowie Jehowy 1,8%, pozostali
14%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 33.3 rok. Musimy dodać,
że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza,
połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po
urodzeniu)? To: 80 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Turks i
Caicos? Tutaj: osiem z trzydziestu wysp jest zamieszkanych;
wyspa Providenciales jest najbardziej zaludniona, ale najgęściej
zaludniona jest Grand Turk. Główne obszary miejskie kraju
Turks i Caicos to: Grand TURK (stolica) 5 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Turks i Caicos
Stolica kraju Turks i Caicos to Grand Turk (Cockburn

Town) i rządowy typ demokracja parlamentarna (Izba
Zgromadzenia); samorządne terytorium zamorskie w Wielkiej
Brytanii. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - brak



(terytorium zamorskie w Wielkiej Brytanii). Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Turks i Caicos, ważnymi produktami
przemysłowymi są turystyka rybna , morskie usługi finansowe.
Ważne produkty rolne to kukurydza, fasola, maniok (maniok,
tapioka), owoce cytrusowe;. Najważniejsze towary
eksportowe to homara, suszona i świeża muszla, muszle
konchy, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są
nieznane. Najważniejsze towary importowe to żywność i
napoje, tytoń, odzież, manufaktury, materiały budowlane, a
najważniejsi partnerzy importowi to nieznane. Jak bogaty jest
Turks i Caicos i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$29,100 (2007 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Turks i Caicos
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Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Tuvalu.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Tuvalu. Zacznijmy od flagi kraju Tuvalu tutaj:
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Tuvalu - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Tuvalu? Zacznijmy od

tego: W 1974 r. różnice etniczne w brytyjskiej kolonii wysp
Gilbert i Ellice spowodowały, że Polinezyjczycy Wysp Ellice
zagłosowali za oddzieleniem od Mikronezji z Wysp Gilberta. W
następnym roku Wyspy Ellice stały się odrębną brytyjską
kolonią Tuvalu. Niepodległość została przyznana w 1978 r. W
2000 r. Tuvalu wynegocjował umowę dzierżawy swojej
domeny internetowej ".tv" za 50 mln USD z tytułu opłat
licencyjnych w ciągu 12 lat. Umowa została następnie
renegocjowana, ale szczegóły nie zostały ujawnione.

Geografia - Tuvalu

Gdzie na świecie jest Tuvalu?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp złożona z
dziewięciu atoli koralowych na południowym Pacyfiku, w
połowie drogi z Hawajów do Australii. Całkowita powierzchnia
kraju Tuvalu wynosi 26 km2, z czego 26 km2 to ziemia. To jest
mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
nisko położone i wąskie atole koralowe. Najniższym punktem
kraju Tuvalu jest Ocean Spokojny 0 m, najwyższy punkt
nienazwane położenie 5 m. Klimat jest tropikalny; moderowany
przez wschodnie wiatry (od marca do listopada); zachodnie



wichury i ulewne deszcze (od listopada do marca).

Mieszkańcy - Tuvalu
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Tuvalu. Liczba to: 11,052

(7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto
tu mieszka? Polynesian 96%, Mikronezjański 4%. Jakie są
języki w kraju Tuvalu? Tuvaluan (oficjalny), angielski (oficjalny),
Samoan, Kiribati (na wyspie Nui). A religie: Protestant 98,4%
(Kościół Tuvalu (Congregationalist) 97%, Adventist Dnia
Siódmego 1,4%), Baha "1%, pozostałe 0,6%. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 25.7 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 66.9 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Tuvalu? Tutaj: ponad połowa
ludności zamieszkuje na atolu Funafuti. Główne obszary
miejskie kraju Tuvalu to: Funafuti (kapitał) 6 000 (2014).

Rząd i gospodarka - Tuvalu
Stolica kraju Tuvalu to Funafuti; uwaga - stolica jest atolem

około 29 wysepek; biura administracyjne znajdują się w Vaiaku
Village na wyspie Fongafale Islet i rządowy typ Demokracja
parlamentarna (Izba Zgromadzenia) w ramach monarchii
konstytucyjnej; wspólnota światów. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 7 radach wyspiarskich i 1 radzie miejskiej;
Funafuti, Nanumaga, Nanumea, Niutao, Nui, Nukufetau,
Nukulaelae, Vaitupu. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Tuvalu,
ważnymi produktami przemysłowymi są ryb. Ważne produkty
rolne to Kokosów; połowy. Najważniejsze towary eksportowe
to kopra, ryby, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są



Bośnia i Hercegowina 24,8%, Singapur 18,8%, Nigeria 17,3%,
Fidżi 14,5%, USA 6% (2016). Najważniejsze towary
importowe to żywność, zwierzęta, paliwa mineralne, maszyny,
towary przemysłowe, a najważniejsi partnerzy importowi to
Singapur 51,3%, NZ 9,4%, Australia 8,6%, USA 6,8%,
Japonia 6,1%, Fidżi 5,9% (2016). Jak bogaty jest Tuvalu i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $3,800 (2017 oszacowanie). To
jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 26.3% (2010 oszacowanie).

Mapa - Tuvalu
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Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Uganda.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Uganda. Zacznijmy od flagi kraju Uganda
tutaj:
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Uganda - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Uganda? Zacznijmy od

tego: Granice kolonialne stworzone przez Wielką Brytanię w
celu rozgraniczenia Ugandy obejmowały szeroką gamę grup
etnicznych o różnych systemach politycznych i kulturach.
Różnice te skomplikowały utworzenie działającej wspólnoty
politycznej po uzyskaniu niepodległości w 1962 roku.
Dyktatorski reżim Idi AMIN (1971-79) był odpowiedzialny za
śmierć około 300 000 przeciwników; wojna partyzancka i
łamanie praw człowieka pod Milton Obote (1980-85)
pochłonęły co najmniej kolejne 100 000 ofiar. Zasada Yoweri
Museveni od 1986 roku przyniosła Ugandzie względną
stabilność i wzrost gospodarczy. Referendum konstytucyjne w
2005 r. Anulowało 19-letni zakaz wielopartyjnej polityki. W
grudniu 2017 r. Parlament zatwierdził zniesienie limitów
wiekowych dla prezydenta.

Geografia - Uganda

Gdzie na świecie jest Uganda?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Środkowo-Wschodnia, na



zachód od Kenii, na wschód od Demokratycznej Republiki
Konga. Całkowita powierzchnia kraju Uganda wynosi 241,038
km2, z czego 197,100 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak
możemy opisać teren kraju? W ten sposób: części w
większości płaskowyż z obrzeżem gór. Najniższym punktem
kraju Uganda jest Albert Nile 614 m, najwyższy punkt
Margherita Szczyt na górze Stanley 5,110 m. Klimat jest
tropikalny; generalnie deszczowo z dwiema suchymi porami
roku (od grudnia do lutego, od czerwca do sierpnia); półsuche
w północno-wschodniej.

Mieszkańcy - Uganda
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Uganda. Liczba to:

39,570,125. Mieszka tu całkiem sporo ludzi. Kto tu mieszka?
Baganda 16,5%, Banyankole 9,6%, Basoga 8,8%, Bakiga
7,1%, Iteso 7%, Langi 6,3%, Bagisu 4,9%, Acholi 4,4%,
Lugbara 3,3%, inne 32,1% (2014 est.). Jakie są języki w kraju
Uganda? Angielski (oficjalny język narodowy, nauczane w
szkołach podstawowych, wykorzystywane w sądach oraz w
większości gazet i niektórych audycjach radiowych), Ganda lub
Luganda (najczęściej używane w językach Niger-Congo,
preferowane w przypadku publikacji w języku ojczystym w
stolicy i mogą być nauczane w szkole), inne języki Niger-
Kongo, języki nilo-saharyjskie, suahili, arabski. A religie:
protestant 45,1% (anglikański 32,0%, zielonoświątkowy /
nowo narodzony / ewangelicki 11,1%, adwentysta dnia
siódmego 1,7%, baptysta .3%), katolicy 39,3%, muzułmanie
13,7 %, pozostałe 1,6%, żadne 0,2% (w 2014 r.). Ile lat mają



przeciętni ludzie? 15.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 55.9 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Uganda? Tutaj: gęstość
zaludnienia jest stosunkowo wysoka w porównaniu do innych
afrykańskich narodów; większość ludności skupia się w
centralnej i południowej części kraju, szczególnie wzdłuż
brzegów Jeziora Wiktorii i jeziora Albert; na północnym
wschodzie jest najmniej zaludniona. Główne obszary miejskie
kraju Uganda to: Kampala (stolica) 1,936 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Uganda
Stolica kraju Uganda to Kampala i rządowy typ republika

prezydencka. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 121
dzielnic i 1 stolica; Abim, Adjumani, Agago, Alebtong,
Amolatar, Amudat, Amuria, Amuru, Apac, Arua, Budaka,
Bududa, Bugiri, Buhweju, Buikwe, Bukedea, Bukomansimbi,
Bukwa, Bulambuli, Buliisa, Bundibugyo, Bunyangabu,
Bushenyi, Busia, Butaleja, Butambala, Butebo, Buvuma,
Buyende, Dokolo, Gomba, Gulu, Hoima, Ibanda, Iganga,
Isingiro, Jinja, Kaabong, Kabale, Kabarole, Kaberamaido,
Kagadi, Kakumiro, Kalangala, Kaliro, Kalungu, Kampala,
Kamuli, Kamwenge, Kanungu, Kapchorwa, Kasese, Katakwi,
Kayunga, Kibaale, Kiboga, Kibuku, Kiruhura, Kiryandongo,
Kisoro, Kitgum, Koboko, Kole, Kotido, Kumi, Kween,
Kyankwanzi, Kyegegwa, Kyenjojo, Kyotera, Lamwo, Lira,
Luuka, Luwero, Lwengo, Lyantonde, Manafwa, Maracha,
Masaka, Masindi, Mayuge, Mbale, Mbarara, Mitooma,
Mityana, Moroto, Moyo, Mpigi, Mubende, Mukono,



Nakapiripirit, Nakaseke, Nakasongola, Namayingo,. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Uganda, ważnymi produktami
przemysłowymi są przetwórstwo mięsa wołowego, koziego,
mlecznego, drobiowego i rybnego , parzenie, tytoń, tekstylia
bawełniane; cement, produkcja stali. Ważne produkty rolne to
Kawy, herbaty, bawełny, tytoniu, manioku (manioku, tapioki),
ziemniaków, kukurydzy, prosa, roślin strączkowych , kwiaty
cięte;. Najważniejsze towary eksportowe to kawa, ryby i
produkty rybne, herbata, bawełna, kwiaty, produkty
ogrodnicze; złota, a najważniejszymi partnerami eksportowymi
są Kenia 20,9%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 11,2%,
Rwanda 9,5%, Demokratyczna Republika Konga 8,9%,
Włochy 4,5% (2016). Najważniejsze towary importowe to
wyposażenie kapitałowe, pojazdy, ropa naftowa, artykuły
medyczne; zboża, a najważniejsi partnerzy importowi to Chiny
17,9%, Indie 17,2%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 9,5%,
Kenia 9,2%, Japonia 5,2%, RPA 4,5%, Arabia Saudyjska
4,4% (2016). Jak bogaty jest Uganda i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $2,400 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 19.7%
(2013 oszacowanie).

Mapa - Uganda
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Ukraina

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Ukraina.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Ukraina. Zacznijmy od flagi kraju Ukraina
tutaj:
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Ukraina - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Ukraina? Zacznijmy od

tego: Ukraina była centrum pierwszego wschodniego państwa
słowiańskiego, Rusi Kijowskiej, która w X i XI wieku była
największym i najpotężniejszym państwem w Europie.
Osłabiony przez wewnętrzne spory i najazdy Mongołów, Rusi
Kijowskiej została włączona do Wielkiego Księstwa
Litewskiego i ostatecznie do Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Kulturowe i religijne dziedzictwo Rusi Kijowskiej
położyło fundamenty pod ukraiński nacjonalizm przez kolejne
stulecia. Nowe państwo ukraińskie, hetmanat kozacki,
powstało w połowie XVII w. Po powstaniu przeciwko
Polakom. Mimo ciągłej presji moskiewskiej Hetmanatowi udało
się zachować autonomię przez ponad 100 lat. W drugiej
połowie XVIII wieku większość ukraińskich terytoriów
etnograficznych została wchłonięta przez imperium rosyjskie. Po
upadku carskiej Rosji w 1917 r. Ukraina osiągnęła
krótkotrwały okres niepodległości (1917-20), ale została
podbita i doznała brutalnych rządów sowieckich, które
opracowały dwa przymusowe klęski głodu (1921-22 i 1932-
33), w których zginęło ponad 8 milionów. W czasie II wojny
światowej armie niemieckie i sowieckie były odpowiedzialne za
7 do 8 milionów więcej zgonów. Chociaż Ukraina uzyskała
niepodległość w 1991 r. Wraz z rozpadem ZSRR, demokracja i
dobrobyt pozostały nieuchwytne, ponieważ spuścizna kontroli



państwowej i endemiczna korupcja utknęły w martwym
punkcie na drodze reform gospodarczych, prywatyzacji i
swobód obywatelskich. Spokojne masowe protesty, określane
jako "pomarańczowa rewolucja" w ostatnich miesiącach 2004
r., Zmusiły władze do obalenia sfałszowanych wyborów
prezydenckich i zezwolenia na nowe głosowanie w
międzynarodowym głosowaniu, które objęło władzę
reformatorską kartą pod rządami Wiktora Juszczenki. Kolejne
wewnętrzne sprzeczki w obozie Juszczenko pozwoliły jego
rywalowi Wiktorowi Janukowyczowi powrócić do wyborów
parlamentarnych (Rada), zostać premierem w sierpniu 2006 r. I
zostać wybranym prezydentem w lutym 2010 r. W październiku
2012 r. Ukraina przeprowadziła wybory do Rady, które są
szeroko krytykowane przez Zachodni obserwatorzy są błędni z
powodu korzystania z zasobów rządowych w celu
faworyzowania kandydatów partii rządzącej, ingerencji w
dostęp do mediów i prześladowania kandydatów opozycji.
Powrót Prezydenta Janukowycza do porozumienia o handlu i
współpracy z UE w listopadzie 2013 r. - na rzecz ściślejszych
więzi gospodarczych z Rosją - a następnie użycie siły wobec
studentów, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i innych
osób cywilnych na rzecz porozumienia doprowadziło do
powstania Miesiąc protest okupacyjny centralnego placu w
Kijowie. Rząd' Wykorzystanie przemocy w celu rozbicia obozu
protestacyjnego w lutym 2014 r. doprowadziło do rozegrania
bitew, śmierci, międzynarodowego potępienia i nagłego
odejścia prezydenta do Rosji. Nowe wybory na wiosnę
pozwoliły prezydentowi Prowansji Petro Poroszenko na



objęcie urzędu w dniu 7 czerwca 2014 r. Krótko po odejściu
Janukowycza pod koniec lutego 2014 r. Prezydent Rosji Putin
nakazał inwazję na ukraiński Półwysep Krymski, twierdząc, że
chodzi o ochronę etnicznych Rosjan mieszkających w tym
kraju. Dwa tygodnie później odbyło się "referendum" dotyczące
integracji Krymu z Federacją Rosyjską. "Referendum" zostało
potępione przez ukraiński rząd, UE, USA i Zgromadzenie
Ogólne ONZ (ZO ONZ) za nielegalne. W odpowiedzi na
rzekomą aneksję Krymu przez Rosję, 100 członków ONZ
przyjęło rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ 68/262,
odrzucając "referendum" jako bezpodstawne i nieważne oraz
potwierdzające suwerenność, niezależność polityczną, jedność i
integralność terytorialną Ukrainy. Rosja nadal dostarcza tak
zwanych separatystów w dwóch wschodnich prowincjach
Ukrainy dzięki sile roboczej, funduszom i materiałom, co
prowadzi do konfliktu zbrojnego z rządem ukraińskim.
Przedstawiciele Ukrainy, Rosji i nierozpoznanych
separatystycznych republik podpisali Protokół i Memorandum
w Mińsku we wrześniu 2014 r., Aby zakończyć konflikt.
Jednak ta umowa nie powstrzymała walk. W ramach ponownej
próby złagodzenia toczących się starć przywódcy Ukrainy,
Rosji, Francji i Niemiec wynegocjowali w lutym 2015 r. Pakiet
środków w celu wdrożenia porozumień mińskich.
Przedstawiciele z Ukrainy, Rosji, Organizacja Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie spotyka się również regularnie, aby
ułatwić realizację porozumienia pokojowego. Ponad 33 000
cywilów zostało zabitych lub rannych w wyniku walk rosyjskiej
agresji na wschodniej Ukrainie.



Geografia - Ukraina

Gdzie na świecie jest Ukraina?
Lokalizacja tego kraju to Europa Wschodnia, granicząca z
Morzem Czarnym, między Polską, Rumunią i Mołdawią na
zachodzie i Rosją na wschodzie. Całkowita powierzchnia kraju
Ukraina wynosi 603,550 km2, z czego 579,330 km2 to ziemia.
To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: głównie żyzne równiny (stepy) i płaskowyże, z górami
występującymi tylko na zachodzie (Karpaty) lub w skrajnym
południu Półwyspu Krymskiego. Najniższym punktem kraju
Ukraina jest Morze Czarne 0 m, najwyższy punkt Hora
Howerla 2,061 m. Klimat jest kontynentalne; Morze
Śródziemne tylko na południowym wybrzeżu Krymu; opady
nieproporcjonalnie rozłożone, najwyższe na zachodzie i
północy, mniejsze na wschodzie i południowym wschodzie;
zimy różnią się od chłodu wzdłuż Morza Czarnego do zimnej
dalszej w głębi lądu; ciepłe lata w większej części kraju, gorące
na południu,.

Mieszkańcy - Ukraina
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Ukraina. Liczba to:



44,033,874 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Ukraińskie 77,8%, rosyjskie 17,3%,
białoruskie 0,6%, mołdawskie 0,5%, krymskie Tatar 0,5% ,
Bułgarski 0,4%, węgierski 0,3%, rumuński 0,3%, polski 0,3%,
żydowski 0,2%, inny 1,8% (2001 rok.). Jakie są języki w kraju
Ukraina? Ukraiński (oficjalny) 67,5%, rosyjski (język
regionalny) 29,6%, ter (w tym mały krymski tatarski -
mniejszości mołdawsko-rumuńskie i węgierskojęzyczne) 2,9%
(2001 est.). A religie: Prawosławni (w tym Ukraińska
Autokefaliczna Prawosławna (UAOC), Ukraińska
Prawosławna - Patriarchat Kijowski (UOC-KP), Ukraińska
Prawosławna - Patriarchat Moskiewski (UOC-MP)),
Ukraińska Greko-Katoliczka, Rzymskokatolicka,
Protestancka, Muzułmańska, Żydowska. Ile lat mają przeciętni
ludzie? 40.6 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 72.1 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Ukraina? Tutaj: Najgęstsze
osadnictwo we wschodnich (Donbas) i zachodnich regionach;
zauważalne stężenia na głównych i dużych obszarach miejskich
w Kijowie, Charkowie, Doniecku, Dniepropietrowsku i
Kesudze Odesa. Główne obszary miejskie kraju Ukraina to:
2,942 miliona; Charków 1,441 mln; Odesa 1,01 miliona;
Dniepropietrowsk 957,000; Donieck 934,000; Zaporoże 753
000 (2015).

Rząd i gospodarka - Ukraina
Stolica kraju Ukraina to Kijów (Kijów) i rządowy typ pół

prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem na podziały



administracyjne - 24 prowincje (oblasti, liczba pojedyncza -
oblast '), 1 autonomiczna republika (avtonomna respublika) i 2
gminy (mista, liczba pojedyncza - misto) o statusie obwodu;
Czerkasy, Czernihów, Czerniowce, Krym lub Avtonomna
Respublika Krym (Symferopol), Dniepropietrowsk (Dnipro),
Doniecki, Iwano-Frankiwski, Charków, Cherson, Chmielnicki,
Kirowohrad (Kropywnyćki), Kijów, Kijów, Luhans'k, Lwów,
Mykolajew, Odessa, Połtawa, Równe, Sewastopol ", Sumy,
Tarnopol", Winnica, Wołyń (Łucki), Zakarpattya (Uzhhorod),
Zaporizhzhja, Zhytomy. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Ukraina,
ważnymi produktami przemysłowymi są węgiel mleczny ,
energia elektryczna, metale żelazne i nieżelazne, maszyny i
urządzenia transportowe, chemikalia, przetwórstwo spożywcze.
Ważne produkty rolne to zboża, buraki cukrowe, nasiona
słonecznika, warzywa; wołowina,. Najważniejsze towary
eksportowe to metale żelazne i nieżelazne, paliwa i produkty
ropopochodne, chemikalia, maszyny i sprzęt transportowy,
artykuły spożywcze, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Rosja 9.9% , Egipt 6,2%, Polska 6,1%,
Turcja 5,7%, Włochy 5,3%, Indie 5,2%, Chiny 5,1% (2016).
Najważniejsze towary importowe to energia, maszyny i sprzęt,
chemikalia, a najważniejsi partnerzy importowi to Rosja 13,1%,
Chiny 12%, Niemcy 11%, Białoruś 7,1%, Polska 6,9%, 4,3%
w USA (2016). Jak bogaty jest Ukraina i jak bogaci są ludzie
w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $8,700 (2017 oszacowanie). To dość niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do



względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 24.1%
(2010 oszacowanie).

Mapa - Ukraina
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Zjednoczone Emiraty
Arabskie. Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zacznijmy
od flagi kraju Zjednoczone Emiraty Arabskie tutaj:
 

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Zjednoczone Emiraty

Arabskie? Zacznijmy od tego: Tajwańskie stany wybrzeża
Zatoki Perskiej zapewniły Wielkiej Brytanii kontrolę nad swoją
obroną i sprawami zagranicznymi w traktatach z XIX wieku. W
1971 r. Sześć z tych państw - Abu Dhabi, "Ajman, Al
Fujayrah, Ash Shariqah, Dubayy i Umm al Qaywayn -
połączyły się tworząc Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA).

http://mapsguides.com/


Dołączyli w 1972 r. Ra's al Khaymah. PKB ZEA na
mieszkańca jest równy PKB czołowych narodów
zachodnioeuropejskich. Przez ponad trzy dekady ropa i
globalne finanse napędzały gospodarkę ZEA. Jednak w latach
2008-09 zbieżność spadających cen ropy naftowej, załamanie
cen nieruchomości i międzynarodowy kryzys bankowy uderzyły
w ZEA szczególnie mocno. Zjednoczone Emiraty Arabskie
zasadniczo uniknęły zamieszek "arabskiej wiosny", które
widzieliśmy gdzie indziej na Bliskim Wschodzie w latach 2010-
2011, a starając się powstrzymać potencjalne niepokoje, rząd
ogłosił wieloletni, 1 $. 6-miliardowy plan inwestycji
infrastrukturalnych dla biedniejszych północnych emiratów i
agresywnie ściganych zwolenników reform politycznych.
Zjednoczone Emiraty Arabskie w ostatnich latach odegrały
istotną rolę w sprawach regionalnych. Poza przekazaniem
miliardów dolarów pomocy gospodarczej na stabilizację Egiptu,
Zjednoczone Emiraty Arabskie są członkiem globalnej koalicji
pod dowództwem USA, która pokonała Islamskie Państwo w
Iraku i Lewancie (ISIL) oraz koalicjant w armii dowodzonej
przez Saudyjczyków kampania na rzecz przywrócenia rządu
Jemenu.

Geografia - Zjednoczone Emiraty Arabskie



Gdzie na świecie jest Zjednoczone
Emiraty Arabskie? Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód,
graniczący z Zatoką Omańską i Zatoką Perską, między
Omanem i Arabią Saudyjską. Całkowita powierzchnia kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie wynosi 83,600 km2, z czego
83,600 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: płaskich, jałowa równina
przybrzeżna wtapiająca się w piaszczyste wydmy rozległej
pustyni; góry na wschodzie. Najniższym punktem kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie jest Zatoka perska 0 m,
najwyższy punkt Dżabal Yibir. Klimat jest pustynia; chłodnica
we wschodnich górach.

Mieszkańcy - Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Zjednoczone Emiraty

Arabskie. Liczba to: 6,072,475 (7/2017 oszacowanie). To nie
jest bardzo duża populacja. Kto tu mieszka? Emiraty 11,6%,
południowo-azjatyckie 59,4% (w tym 38,2% Indii, 9,5%
Bangladeszu, 9,4% Pakistanu , inne 2,3%), egipskie 10,2%,
filipińskie 6,1%, inne 12,8% (2015 r.). Jakie są języki w kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie? Arabski (oficjalny), perski,
angielski, hindi, urdu. A religie: muzułmański (oficjalny) 76%,



chrześcijański 9%, inny (głównie hinduistyczny i buddyjski,
mniej niż 5% populacji składa się z parsi, bahaizmu, druzów,
sikhów, Ahmadi , Ismaili, Dawoodi Bohra Muslim i Jewish)
15%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 30.3 rok. Musimy dodać,
że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza,
połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po
urodzeniu)? To: 77.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie? Tutaj: populacja jest silnie
skoncentrowana na północnym wschodzie na Półwyspie
Musandam; trzy największe emiraty - Abu Zabi, Dubaj i
Szardża - są domem dla prawie 85% populacji. Główne
obszary miejskie kraju Zjednoczone Emiraty Arabskie to:
Dubaj 2,415 mln; Sharjah 1.279 milionów; ABU Dhabi
(stolica) 1,145 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Zjednoczone Emiraty Arabskie
Stolica kraju Zjednoczone Emiraty Arabskie to Abu Dhabi i

rządowy typ federacji monarchii. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 7 emiratów (imarat, liczba pojedyncza -
imarah); Abu Zaby (Abu Dhabi), "Ajman, Al Fujayrah, Ash
Shariqah (Sharjah), Dubayy (Dubaj), Ra's al Khaymah, Umm al
Qaywayn. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Zjednoczone Emiraty
Arabskie, ważnymi produktami przemysłowymi są naftowego i
petrochemii; rybołówstwo, aluminium, cement, nawozy,
naprawa statków handlowych, materiały budowlane, wyroby
rzemieślnicze, tekstylia. Ważne produkty rolne to dat, warzyw,
arbuzy; drób, jaja, produkty mleczne; ryby. Najważniejsze
towary eksportowe to ropa naftowa 45%, gaz ziemny,
reeksport, suszone ryby, daty (2012 r.), a najważniejszymi



partnerami eksportowymi są Indie 9,9%, Iran 8,9 %, Japonia
8,8%, Szwajcaria 8,5%, Oman 5,4%, Chiny 5,1% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt
transportowy, chemikalia, żywność, a najważniejsi partnerzy
importowi to Chiny 7,4%, USA 6,9%, Indie 6,8%, Niemcy
4,4% (2016). Jak bogaty jest Zjednoczone Emiraty Arabskie i
jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $68,200 (2017 oszacowanie).
Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 19.5% (2003
oszacowanie).

Mapa - Zjednoczone Emiraty Arabskie
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Wielka Brytania

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Wielka Brytania.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Wielka Brytania. Zacznijmy od flagi kraju
Wielka Brytania tutaj:
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Wielka Brytania - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wielka Brytania?

Zacznijmy od tego: Wielka Brytania od dawna odgrywała
wiodącą rolę w rozwoju demokracji parlamentarnej oraz w
rozwoju literatury i nauki. W XIX wieku imperium brytyjskie
rozciągało się na jedną czwartą powierzchni Ziemi. W pierwszej
połowie XX wieku siły Wielkiej Brytanii poważnie się
wyczerpały w dwóch wojnach światowych, a wycofanie się
Irlandii z unii. Druga połowa była świadkiem demontażu
Imperium i Wielkiej Brytanii, które odbudowały się w
nowoczesny i dobrze prosperujący naród europejski. Jako
jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ
oraz członek-założyciel NATO i Wspólnoty Brytyjskiej,
Zjednoczone Królestwo stosuje globalne podejście do polityki
zagranicznej. Parlament Szkocki, Zgromadzenie Narodowe
Walii i Zgromadzenie Irlandii Północnej zostały utworzone w
1998 roku. Wielka Brytania jest aktywnym członkiem UE od
czasu jej przystąpienia w 1973 r., Choć zdecydowała się
pozostać poza Unią Gospodarczą i Walutową. Jednak po
części z powodu frustracji spowodowanej zdalną biurokracją w
Brukseli i masowej migracji do kraju, obywatele brytyjscy w
dniu 23 czerwca 2016 r. Ściśle głosowali za opuszczeniem UE.
Zjednoczone Królestwo i UE negocjują obecnie warunki
wycofania się Wielkiej Brytanii i omawiają ramy przyszłych
stosunków przed planowanym odejściem Wielkiej Brytanii z
bloku 29 marca 2019 r.



Geografia - Wielka Brytania

Gdzie na świecie jest Wielka
Brytania? Lokalizacja tego kraju to Europa Zachodnia, wyspy -
w tym północna jedna szósta wyspy Irlandii - między Oceanem
Północnoatlantyckim a Morzem Północnym; północno-
zachodnia część Francji. Całkowita powierzchnia kraju Wielka
Brytania wynosi 243,610 km2, z czego 241,930 km2 to ziemia.
To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: przeważają wzgórza i niskie góry; poziom do
toczących się równin na wschodzie i południowym zachodzie.
Najniższym punktem kraju Wielka Brytania jest Fens -4 m,
najwyższy punkt Ben Nevis 1 343 m. Klimat jest temperatura
umiarkowana; moderowane przez dominujące południowo-
zachodnie wiatry nad Prądem Północnoatlantyckim; ponad
połowę dnia pochmurno.

Mieszkańcy - Wielka Brytania
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wielka Brytania. Liczba

to: 64,769,452 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem
sporo ludzi. Kto tu mieszka? Biały 87,2%, czarny / afrykański /
karaibski / czarny brytyjski 3%, azjatycki / azjatycki brytyjski:



indyjski 2,3%, azjatycki / azjatycki brytyjski: pakistański 1,9%,
mieszany 2%, inny 3,7% (2011 est.). Jakie są języki w kraju
Wielka Brytania? Angielski. A religie: Chrześcijanin (w tym
anglikański, rzymskokatolicki, prezbiteriański, metodystyczny)
59,5%, muzułmanin 4,4%, hinduski 1,3%, inny 2%,
nieokreślony 7,2%, żaden 25,7% (w 2011 r.). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 40.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 80.8 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Wielka Brytania? Tutaj: rdzeń
ludności znajduje się w Londynie i okolicach, a znaczące
skupiska znajdują się w centralnej Brytanii wokół Manchesteru
i Liverpoolu, na nizinach Szkocji pomiędzy Endinburghiem i
Glasgow, południową Walią w okolicach Cardiff i dalekiej
wschodniej Irlandii Północnej, skupiając się na Belfaście.
Główne obszary miejskie kraju Wielka Brytania to: Londyn
(stolica ) 10,313 milionów; Manchester 2,646 milionów;
Birmingham 2,515 miliona; Glasgow 1.223 miliona;
Southampton / Portsmouth 882,000; Liverpool 870 000
(2015).

Rząd i gospodarka - Wielka Brytania
Stolica kraju Wielka Brytania to London i rządowy typ

Parlamentarna monarchia konstytucyjna; Commonwealth realm.
Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 27
dwupoziomowych powiatów, 32 londyńskie gminy i 1 City of
London lub Greater London, 36 metropolii, 56 jednolitych
władz (w tym 4 monistyczne powiaty). Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Wielka Brytania, ważnymi produktami przemysłowymi są



obrabiarki do ryb , sprzęt elektroenergetyczny, urządzenia
automatyki, urządzenia kolejowe, przemysł stoczniowy,
samolot, pojazdy silnikowe i części, sprzęt elektroniczny i
komunikacyjny, metale, chemikalia, węgiel, ropa naftowa,
wyroby z papieru i papieru, przetwórstwo spożywcze, tekstylia,
odzież, inne produkty towary. Ważne produkty rolne to zboża,
nasiona oleiste, ziemniaki, warzywa; bydło, owce, drób;.
Najważniejsze towary eksportowe to wytwarzane towary,
paliwa, chemikalia; żywność, napoje, tytoń, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są USA 14,8%, Niemcy 10,7%,
Francja 6,4%, Holandia 6,2%, Irlandia 5,6%, Szwajcaria
4,6%, Chiny 4,4% (2016). Najważniejsze towary importowe
to wytwarzane towary, maszyny, paliwa; artykuły spożywcze, a
najważniejsi partnerzy importowi to Niemcy 13,6%, USA
9,3%, Chiny 9,2%, Holandia 7,4%, Francja 5,2%, Belgia
4,9%, Szwajcaria 4,5% (2016). Jak bogaty jest Wielka
Brytania i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą
liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $43,600 (2017
oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są średnio bogaci.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 15% (2013
oszacowanie).

Mapa - Wielka Brytania
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Stany Zjednoczone

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Stany Zjednoczone.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
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szczegółowa mapa Stany Zjednoczone. Zacznijmy od flagi
kraju Stany Zjednoczone tutaj:
 

Stany Zjednoczone - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Stany Zjednoczone?

Zacznijmy od tego: Brytyjskie kolonie amerykańskie zerwały z
krajem macierzystym w 1776 r. I zostały uznane jako nowy
naród Stanów Zjednoczonych Ameryki po traktacie paryskim
w 1783 r. W XIX i XX wieku do pierwotnych 13 państw
dodano 37 nowych państw. rozprzestrzenił się na kontynencie
północnoamerykańskim i nabył wiele zagranicznych dóbr.
Dwóch najbardziej traumatycznych doświadczeń w historii
narodu była wojna secesyjna (1861-65), w której północna
Unia stanów pokonała secesjonistyczną Konfederację 11
południowych stanów niewolniczych, a Wielki Kryzys w latach
30-tych, spowolnienie gospodarcze, podczas którego jedna
czwarta siły roboczej straciła pracę. Po zwycięstwie w I i II
wojnie światowej i po zimnej wojnie w 1991 roku, USA
pozostają najpotężniejszym państwem narodowym na świecie.
Od końca II wojny światowej

Geografia - Stany Zjednoczone



Gdzie na świecie jest Stany
Zjednoczone? Lokalizacja tego kraju to Ameryka Północna,
granicząca zarówno z Oceanem Północnoatlantyckim, jak i
północnym Pacyfikiem, między Kanadą i Meksykiem.
Całkowita powierzchnia kraju Stany Zjednoczone wynosi
9,833,517 km2, z czego 9,147,593 km2 to ziemia. To jeden z
największych krajów na świecie. Jak możemy opisać teren
kraju? W ten sposób: rozległej, centralnej równiny, gór na
zachodzie, wzgórz i niskich gór na wschodzie; chropowate góry
i szerokie doliny rzeczne na Alasce; wytrzymała, wulkaniczna
topografia na Hawajach. Najniższym punktem kraju Stany
Zjednoczone jest dolina śmierci -86 m (najniższy punkt w
Ameryce Północnej), najwyższy punkt Denali (Mount
McKinley) 6,190 m (najwyższy punkt w Ameryce Północnej).
Klimat jest większości umiarkowana, ale tropikalna na
Hawajach i Florydzie, arktyczna na Alasce, półpokojna w
równiny na zachód od rzeki Mississippi i suche w Wielkim
Basenie na południowym zachodzie; niskie temperatury zimowe
na północnym zachodzie są od czasu do czasu polepszone w
styczniu i lutym przez ciepłe wiatry typu chinook ze wschodnich
zboczy Gór Skalistych,.



Mieszkańcy - Stany Zjednoczone
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Stany Zjednoczone.

Liczba to: 326,625,791 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy
do najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? Biały
72,4%, czarny 12,6%, w Azji 4,8%, Indian i Alaska Native
0,9%, Hawajczycy i innych wysp Pacyfiku 0,2%, inne 6,2%,
dwóch lub więcej ras 2,9% (2010 szacunkowo). Jakie są
języki w kraju Stany Zjednoczone? English 79%, hiszpański
13%, inne indoeuropejskie 3,7%, azjatyckie i Pacyfiku 3,4%,
inne 1% (2015 r.). A religie: Protestanci 46,5%, katolicy
20,8%, żydowscy 1,9%, mormoni 1,6%, inni chrześcijanie
0,9% , Muzułmanin 0,9%, świadek Jehowy 0,8%, buddysta
0,7%, hinduski 0,7%, inne 1,8%, niezrzeszone 22,8%, nie zna /
odmawia 0,6% (w 2014 r.). Ile lat mają przeciętni ludzie? 38.1
rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa
ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia
długość życia (po urodzeniu)? To: 80 rok. Gdzie ludzie
mieszkają w kraju Stany Zjednoczone? Tutaj: duże klastry
miejskie rozprzestrzeniają się we wschodniej części Stanów
Zjednoczonych (w szczególności na obszarze Wielkich Jezior,
na północnym wschodzie, wschodzie i południowym
wschodzie) oraz w zachodnich stanach; obszary górskie,
głównie Góry Skaliste i łańcuch Appalachów, pustynie na
południowym zachodzie, gęste lasy borealne na skrajnej
północy, a centralne stany prierskie są mniej gęsto zaludnione;
Populacja Alaski koncentruje się na południowym wybrzeżu -
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Anchorage - a Hawaje



skupiają się na wyspie Oahu. Główne obszary miejskie kraju
Stany Zjednoczone to: New York-Newark 18.593 miliona; Los
Angeles-Long Beach-Santa Ana 12,31 mln; Chicago 8,745
milionów; Miami 5,817 milionów; Dallas-Fort Worth 5,703
miliona; Waszyngton, DC (stolica) 4,955 mln (2015).

Rząd i gospodarka - Stany Zjednoczone
Stolica kraju Stany Zjednoczone to Waszyngton, DC i

rządowy typ konstytucyjna federalna republika. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - 50 stanów i 1 okręg; Alabama,
Alaska, Arizona, Arkansas, Kalifornia, Kolorado, Connecticut,
Delaware, Dystrykt Kolumbii, Floryda, Georgia, Hawaje,
Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luizjana,
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota,
Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New
Hampshire, New Jersey, Nowy Meksyk, Nowy Jork, Karolina
Północna, Dakota Północna, Ohio, Oklahoma, Oregon,
Pensylwania, Rhode Island, Karolina Południowa, South
Dakota, Tennessee, Texas, Utah , Vermont, Wirginia,
Waszyngton, Wirginia Zachodnia, Wisconsin, Wyoming. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Stany Zjednoczone, ważnymi
produktami przemysłowymi są dużej dywersyfikacji, wiodący
światowy innowator w dziedzinie zaawansowanych technologii,
drugi co do wielkości produkt przemysłowy na świecie; ropa
naftowa, stal, pojazdy silnikowe, przemysł lotniczy,
telekomunikacja, chemia, elektronika, przetwórstwo
spożywcze, towary konsumpcyjne, drewno drzewne,
górnictwo. Ważne produkty rolne to pszenicę, kukurydzę, inne
zboża, owoce, warzywa, bawełnę; wołowina, wieprzowina,



drób, produkty mleczne; ryba; produkty leśne o. Najważniejsze
towary eksportowe to produkty rolne (soja, owoce,
kukurydza) 9,2%, artykuły przemysłowe (chemikalia
organiczne) 26,8 %, dobra inwestycyjne (tranzystory, samoloty,
części samochodowe, komputery, sprzęt telekomunikacyjny)
49,0%, dobra konsumpcyjne (samochody, leki) 15,0% (2008
rok.), a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Kanada
18,3%, Meksyk 15,9%, Chiny 8%, Japonia 4,4% (2016).
Najważniejsze towary importowe to produkty rolne 4,9%,
zaopatrzenie w przemysł 32,9% (ropa naftowa 8,2%), dobra
inwestycyjne 30,4% (komputery, sprzęt telekomunikacyjny,
części pojazdów silnikowych, maszyny biurowe, maszyny
elektryczne), towary konsumpcyjne 31,8% (samochody,
odzież, leki, meble , zabawki) (2008 rok.), a najważniejsi
partnerzy importowi to Chiny 21,1%, Meksyk 13,4%, Kanada
12,7%, Japonia 6%, Niemcy 5,2% (2016). Jak bogaty jest
Stany Zjednoczone i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$59,500 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że ludzie tutaj są
średnio bogaci. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 15.1%
(2010 oszacowanie).

Mapa - Stany Zjednoczone
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Urugwaj

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Urugwaj.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Urugwaj. Zacznijmy od flagi kraju Urugwaj
tutaj:
 

Urugwaj - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Urugwaj? Zacznijmy od

tego: Montevideo, założony przez Hiszpanów w 1726 roku
jako forteca wojskowa, wkrótce wykorzystał swój naturalny
port, aby stać się ważnym centrum handlowym.
Argumentowany przez Argentynę, ale załączony przez Brazylię
w 1821 roku, Urugwaj ogłosił niepodległość cztery lata później

http://mapsguides.com/


i zapewnił sobie wolność w 1828 roku po trzyletniej walce.
Administracje prezydenta Jose Batlle na początku XX wieku
rozpoczęły szeroko zakrojone reformy polityczne, społeczne i
gospodarcze, które ustanowiły tradycję etatystyczną.
Gwałtowny marksistowski ruch partyzancki o nazwie
Tupamaros, zapoczątkowany pod koniec lat sześćdziesiątych,
poprowadził prezydenta Urugwaju do oddania kontroli nad
rządem wojsku w 1973 roku. W każdym razie rebelianci zostali
zmiażdżeni, ale wojsko kontynuowało poszerzanie swojej
pozycji rząd. Cywilne rządy zostały przywrócone w 1985 r. W
2004 r. Koalicja Frente Amplio z lewej centrali wygrała wybory
krajowe, które skutecznie zakończyły 170 lat kontroli
politycznej, która wcześniej była w posiadaniu partii Colorado i
National (Blanco). Warunki polityczne i warunki pracy
Urugwaju należą do najbardziej wolnych na kontynencie.

Geografia - Urugwaj

Gdzie na świecie jest Urugwaj?
Lokalizacja tego kraju to Południowa Ameryka Południowa, na
południowym Atlantyku, między Argentyną i Brazylią.
Całkowita powierzchnia kraju Urugwaj wynosi 176,215 km2, z
czego 175,015 km2 to ziemia. To nie jest duży kraj. Jak



możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie
pagórkowate równiny i niskie wzgórza; żyzna przybrzeżna
nizina. Najniższym punktem kraju Urugwaj jest Ocean
Atlantycki 0 m, najwyższy punkt Cerro Catedral 514 m. Klimat
jest ciepły; temperatura zamarzania prawie nieznana,.

Mieszkańcy - Urugwaj
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Urugwaj. Liczba to:

3,360,148 (7/2017 oszacowanie). To nie jest bardzo duża
populacja. Kto tu mieszka? białe 88%, Metysi 8%, czarne 4%,
indiańskie (praktycznie nieistniejące). Jakie są języki w kraju
Urugwaj? Hiszpański (oficjalny), Portunol, Brazilero
(portugalsko-hiszpański mix na brazylijskiej granicy). A religie:
Rzymskokatolicki 47,1%, niekatoliccy chrześcijanie 11,1%,
bezwyznaniowy 23,2%, żydowscy 0,3%, ateistyczni lub
agnostyczni 17,2%, inni 1,1% (2006 r. .). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 35 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 77.4 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Urugwaj? Tutaj: większość ludności
kraju zamieszkuje południową część kraju; około 80% ludności
to mieszkańcy miast, mieszkający w miastach; prawie połowa
ludności mieszka w stolicy i wokół Montevideo. Główne
obszary miejskie kraju Urugwaj to: Montevideo (stolica) 1.707
milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Urugwaj
Stolica kraju Urugwaj to Montevideo i rządowy typ

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały



administracyjne - 19 departamentów (departamentos, liczba
pojedyncza - departamento); Artigas, Canelones, Cerro Largo,
Colonia, Durazno, Flores, Floryda, Lavalleja, Maldonado,
Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San
Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Urugwaj, ważnymi produktami przemysłowymi
są przetwórstwo wina , maszyny elektryczne, sprzęt
transportowy, produkty ropopochodne, tekstylia, chemikalia,
napoje. Ważne produkty rolne to Celuloza, wołowina, soja, ryż,
pszenica; nabiał; ryba; drewno, tytoń,. Najważniejsze towary
eksportowe to wołowina, soja, celuloza, ryż, pszenica, drewno,
produkty mleczne, wełna, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są Brazylia 16.4%, Chiny 12,2%, USA 6,2%,
Argentyna 5% (2016). Najważniejsze towary importowe to
rafinowany olej, ropa naftowa, pasażerskie i inne pojazdy
transportowe, części samochodowe, telefony komórkowe, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 18,8%, Brazylia
17,9%, Argentyna 13,3%, USA 6,9%, Niemcy 4,7% (2016).
Jak bogaty jest Urugwaj i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$22,400 (2017 oszacowanie). Oznacza to, że standardy życia
są tutaj dobre. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto
na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 9.7% (2015
oszacowanie).

Mapa - Urugwaj
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Uzbekistan

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Uzbekistan.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Uzbekistan. Zacznijmy od flagi kraju
Uzbekistan tutaj:
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http://mapsguides.com/


Uzbekistan - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Uzbekistan? Zacznijmy od

tego: Rosja podbiła terytorium dzisiejszego Uzbekistanu pod
koniec XIX wieku. Sztywny opór wobec Armii Czerwonej po
rewolucji bolszewickiej został ostatecznie stłumiony i utworzono
republikę socjalistyczną w 1924 r. W czasach sowieckich
intensywna produkcja "białego złota" (bawełna) i zboża
doprowadziła do nadużywania środków agrochemicznych i
wyczerpywania zasobów wody, które spowodowały
degradację terenu, a Morze Aralskie i niektóre rzeki w połowie
wyschły. Niezależny od 1991 r. Po rozwiązaniu ZSRR, kraj ten
zmniejszył swoją zależność od monokultury bawełny,
dywersyfikując produkcję rolną, rozwijając zdolności
eksportowe surowców mineralnych i ropy naftowej oraz
zwiększając bazę produkcyjną. Pierwszy prezydent
Uzbekistanu, Islom Karimov, dowodził Uzbekistanem przez 25
lat, aż do swojej śmierci we wrześniu 2016 r. Polityczne
przejście do jego następcy, ówczesnego premiera Shavkata
Mirziyoyeva, było pokojowe, ale odsunięto na bok proces
konstytucyjny, w którym przewodniczący Senatu pełniłby
funkcję prezydenta. Mirziyoyev, który wygrał wybory
prezydenckie w grudniu 2016 r., Poprawił stosunki z sąsiadami
Uzbekistanu i wprowadził szeroko zakrojone reformy
gospodarcze i sądownicze.

Geografia - Uzbekistan



Gdzie na świecie jest Uzbekistan?
Lokalizacja tego kraju to Azja Środkowa, na północ od
Turkmenistanu, na południe od Kazachstanu. Całkowita
powierzchnia kraju Uzbekistan wynosi 447,400 km2, z czego
425,400 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać
teren kraju? W ten sposób: większości płaskie, piaszczyste
pustynie z wydmami; szerokie, płaskie intensywnie nawadniane
doliny rzeczne wzdłuż drogi Amu Daria, Syr Daria (Sirdaryo) i
Zarafshon; Dolina Fergana na wschodzie otoczona górzystym
Tadżykistanem i Kirgistanem; Kurczące się Morze Aralskie w
zachodniej. Najniższym punktem kraju Uzbekistan jest
Sariqamish Kuli -12 m, najwyższy punkt Adelunga Toghi 4301
m. Klimat jest większości pustynna połowa szerokości
geograficznej, długie, gorące lata, łagodne zimy; półsuche użytki
zielone na wschodzie, w.

Mieszkańcy - Uzbekistan
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Uzbekistan. Liczba to:

29,748,859 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? uzbecki 80%, rosyjski 5,5%, tadżycki
5%, kazachski 3%, karakalpak 2,5%, tatarski 1,5%, inne 2,5
% (1996 r. Est.). Jakie są języki w kraju Uzbekistan? Uzbecki



(oficjalny) 74,3%, rosyjski 14,2%, tadżycki 4,4%, inne 7,1%.
A religie: muzułmańskie 88% (głównie sunniccy), prawosławni
wschodni 9%, inne 3%. Ile lat mają przeciętni ludzie? 28.6 rok.
Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc połowa ludzi
jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest średnia długość
życia (po urodzeniu)? To: 74 rok. Gdzie ludzie mieszkają w
kraju Uzbekistan? Tutaj: Najbardziej ludność koncentruje się w
żyznej dolinie Fergańskiej w najbardziej na wschód wysuniętej
części kraju; południe ma znaczące skupiska ludzi, podczas gdy
pustynie centralne i zachodnie są słabo zaludnione. Główne
obszary miejskie kraju Uzbekistan to: Taszkent (stolica) 2.251
milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Uzbekistan
Stolica kraju Uzbekistan to Taszkient (Toshkent) i rządowy

typ republika prezydencka; wysoce autorytarny. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - 12 prowincji (viloyatlar, liczba
pojedyncza - viloyat), 1 autonomiczna republika (avtonom
respublikasi) i 1 miasto (shahar); Andijon Viloyati, Buxoro
Viloyati, Farg'ona Viloyati, Jizzax Viloyati, Namangan Viloyati,
Navoiy Viloyati, Qashqadaryo Viloyati (Qarshi),
Qoraqalpog'iston Respublikasi [Republika Karakalpakstanu]
(Nukus), Samarqand Viloyati, Sirdaryo Viloyati (Guliston),
Surxondaryo Viloyati ( Termiz), Toshkent Shahri [Tashkent
City], Toshkent Viloyati [prowincja Tashkent], Xorazm Viloyati
(Urganch). Jeśli chodzi o ekonomię kraju Uzbekistan, ważnymi
produktami przemysłowymi są tekstylia, przetwórstwo
żywności, inżynieria mechaniczna, metalurgia, górnictwo,
wydobywanie węglowodorów, chemia. Ważne produkty rolne



to Bawełny, warzyw, owoców, zboża; zwierząt gospodarskich.
Najważniejsze towary eksportowe to produkty energetyczne,
bawełna, złoto, nawozy mineralne, żelaznych i nieżelaznych
metali, tekstylia, żywność, maszyny, samochody, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Szwajcaria
35,1%, Chiny 19,7%, Rosja 9,3%, Turcja 8,7%, Kazachstan
7,2%, Bangladesz 5,4%, Afganistan 4,9% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt, artykuły
spożywcze, chemikalia, metale żelazne i nieżelazne, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 22,2%, Rosja 18%,
Korea Południowa 10,5% , Kazachstan 10%, Turcja 5,8%,
Niemcy 5,2% (2016). Jak bogaty jest Uzbekistan i jak bogaci
są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na
mieszkańca (PPP): $7,000 (2017 oszacowanie). To dość niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 14% (2016
oszacowanie).

Mapa - Uzbekistan
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic
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MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Vanuatu

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Vanuatu.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Vanuatu. Zacznijmy od flagi kraju Vanuatu
tutaj:
 

Vanuatu - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Vanuatu? Zacznijmy od

tego: Wielokrotne fale kolonizatorów, z których każdy mówi
odrębnym językiem, migrowały na Nowe Hebrydy w
tysiącleciach poprzedzających eksplorację Europy w XVIII
wieku. Ten układ osadniczy odpowiada za złożoną
różnorodność językową występującą na archipelagu po dziś
dzień. Brytyjczycy i Francuzi, którzy osiedlili Nowe Hebrydy w

http://mapsguides.com/


19 wieku, zgodzili się w 1906 roku na anglo-francuski
kondominium, które zarządzało wyspami aż do niepodległości
w 1980 roku, kiedy przyjęto nową nazwę Vanuatu.

Geografia - Vanuatu

Gdzie na świecie jest Vanuatu?
Lokalizacja tego kraju to Oceania, grupa wysp na
południowym Pacyfiku, około trzech czwartych drogi z
Hawajów do Australii. Całkowita powierzchnia kraju Vanuatu
wynosi 12,189 km2, z czego 12,189 km2 to ziemia. To jest
mały kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób:
głównie górzyste wyspy pochodzenia wulkanicznego; wąskie
przybrzeżne równiny. Najniższym punktem kraju Vanuatu jest
Pacyfik Ocean 0 m, najwyższy punkt Tabwemasana 1,877 m.
Klimat jest tropikalny; moderowany przez południowo-
wschodnie wiatry od maja do października; umiarkowane
opady od listopada do kwietnia; mogą podlegać cyklonom od
grudnia do kwietnia,.

Mieszkańcy - Vanuatu
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Vanuatu. Liczba to:

282,814 (7/2017 oszacowanie). Tak więc niewielu ludzi tu
mieszka. Kto tu mieszka? Ni-Vanuatu 97,6%, część Ni-
Vanuatu 1,1%, inne 1,3% (2009 r.). Jakie są języki w kraju
Vanuatu? języki lokalne (więcej niż 100) 63,2%, Bislama
(oficjalny, kreolski) 33,7%, angielski (oficjalny) 2%, francuski



(oficjalny) 0,6%, inny 0,5% (2009 est.). A religie: Protestant
70% (w tym prezbiterian 27,9%, Anglican 15,1%,
Adwentystów Dnia Siódmego 12,5%, Zbory Boga 4,7%,
Kościół Chrystusa 4,5%, Neil Thomas Ministry 3,1% i
Apostolski 2,2%), Rzymskokatolicki 12,4%, zwyczajowe
przekonania 3,7% (w tym kult ładunku Johna Fruma) ,
pozostałe 12,6%, brak 1,1%, nieokreślone 0,2% (2009 rok.).
Ile lat mają przeciętni ludzie? 22 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To:
73.7 rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Vanuatu? Tutaj: trzy
czwarte ludności żyje na obszarach wiejskich; ludność miejska
mieszka głównie w dwóch miastach, Port-Vila i Lugenville; trzy
największe wyspy - Espiritu Santo, Malakula i Efate -
zamieszkują ponad połowę ludności. Główne obszary miejskie
kraju Vanuatu to: PORT-VILA (stolica) 53,000 (2014).

Rząd i gospodarka - Vanuatu
Stolica kraju Vanuatu to Port-Vila (on Efate) i rządowy typ

republika parlamentarna. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 6 prowincji; Malampa, Penama, Sanma,
Shefa, Tafea, Torba. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Vanuatu,
ważnymi produktami przemysłowymi są żywność dla ryb i
zamrażanie ryb, przetwórstwo drewna, konserw mięsny. Ważne
produkty rolne to Kopra, orzechy kokosowe, kakao, kawa,
taro , ignamy, owoce, warzywa; wołowina;. Najważniejsze
towary eksportowe to kopra, wołowina, kakao, drewno, kava,
kawa, a najważniejszymi partnerami eksportowymi są Ekwador
18,4%, Australia 13,8%, Wenezuela 10,1%, USA 9,8%,



Japonia 8,2%, Wielka Brytania 6,7%, Francja 5,7 %, Hong
Kong 5,2% (2016). Najważniejsze towary importowe to
maszyny i sprzęt, artykuły spożywcze, paliwa, a najważniejsi
partnerzy importowi to Australia 27,8%, 17,6% NZ, Chiny
10,5%, Francja 10%, Singapur 6,1%, Tajlandia 4,8% (2016).
Jak bogaty jest Vanuatu i jak bogaci są ludzie w tym kraju?
Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca (PPP):
$2,800 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: nieznany%.

Mapa - Vanuatu
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Wenezuela

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Wenezuela.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
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szczegółowa mapa Wenezuela. Zacznijmy od flagi kraju
Wenezuela tutaj:
 

Wenezuela - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wenezuela? Zacznijmy od

tego: Wenezuela była jednym z trzech krajów, które wyłoniły się
z upadku Gran Colombia w 1830 r. (Pozostałe to Ekwador i
Nowa Granada, które stały się Kolumbią). Przez większą część
pierwszej połowy XX wieku Wenezuela była rządzona przez
ogólnie życzliwych wojskowych siłaczy, którzy promowali
przemysł naftowy i dopuszczali pewne reformy społeczne.
Rządy demokratycznie wybrane rządzą od 1959 r. Pod rządami
Hugo Chaveza, prezydenta od 1999 do 2013 r., Oraz jego
wybranego następcy, prezydenta Nicolasa Maduro, władza
wykonawcza sprawuje coraz większą autorytarną kontrolę nad
innymi działami rządu. W tym samym czasie instytucje
demokratyczne uległy pogorszeniu, swoboda wypowiedzi i
prasa została ograniczona, a polaryzacja polityczna wzrosła.
Polityka ekonomiczna partii rządzącej rozszerzyła państwo "
rola w gospodarce poprzez wywłaszczenie dużych
przedsiębiorstw, ścisłą wymianę walut i kontrolę cen, które
zniechęcają do inwestycji i produkcji sektora prywatnego, a
także do uzależnienia od przemysłu naftowego przychodów,
między innymi. Aktualne obawy obejmują: łamanie praw
człowieka, szerzącą się brutalną przestępczość, wysoką inflację
i powszechne niedobory podstawowych dóbr konsumpcyjnych,



medycyny i środków medycznych.
Geografia - Wenezuela

Gdzie na świecie jest Wenezuela?
Lokalizacja tego kraju to Północna Ameryka Południowa,
granicząca z Morzem Karaibskim i Północnym Atlantykiem,
między Kolumbią i Gujaną. Całkowita powierzchnia kraju
Wenezuela wynosi 912,050 km2, z czego 882,050 km2 to
ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W
ten sposób: Andy i Nizina Maracaibo na północnym zachodzie;
centralne równiny (llanos); Wyżyna Gujana na południowym
wschodzie. Najniższym punktem kraju Wenezuela jest Morze
Karaibskie 0 m, najwyższy punkt Pico Bolivar 4 988 m. Klimat
jest Tropikalna; gorący, wilgotny; bardziej umiarkowane na
wyżynach.

Mieszkańcy - Wenezuela
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wenezuela. Liczba to:

31,304,016 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? Hiszpański, włoski, portugalski, arabski,
niemiecki, afrykański, rdzenni. Jakie są języki w kraju
Wenezuela? Hiszpanie (oficjalnie), liczne dialekty tubylcze. A



religie: nominalnie katolickie 96%, protestanccy 2%, inni 2%.
Ile lat mają przeciętni ludzie? 28.3 rok. Musimy dodać, że ta
liczba jest medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest
młodsza. Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 76
rok. Gdzie ludzie mieszkają w kraju Wenezuela? Tutaj:
Większość ludności jest skoncentrowana na północnych i
zachodnich wyżynach wzdłuż wschodniej ostrogi na północnym
krańcu Andów, obszar, który obejmuje stolicę Caracas.
Główne obszary miejskie kraju Wenezuela to: Caracas (stolica)
2.916 milionów; Maracaibo 2.196 milionów; Valencia 1.734
miliony; Maracay 1.166 milionów; Barquisimeto 1.039
milionów (2015).

Rząd i gospodarka - Wenezuela
Stolica kraju Wenezuela to Caracas i rządowy typ federalna

prezydencka republika. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 23 stany (estados, singular - estado), 1 stolica
(stolica distrito) i 1 zależność federalna (dependencia federal);
Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar,
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Dependencias Federales
(Federal Dependencies), Distrito Capital (dzielnica), Falcon,
Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta,
Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.
Jeśli chodzi o ekonomię kraju Wenezuela, ważnymi produktami
przemysłowymi są produkty rolne, inwentarz żywy, surowce,
maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy, materiały
budowlane, sprzęt medyczny, farmaceutyki, chemikalia,
produkty żelazne i stalowe, ropa naftowa i produkty naftowe.
Ważne produkty rolne to Kukurydza, sorgo, trzcina cukrowa,



ryż, banany, warzywa, Kawa; wołowina, wieprzowina, mleko,
jaja; ryba. Najważniejsze towary eksportowe to ropa naftowa i
produkty ropopochodne, boksyt i aluminium , minerały,
chemikalia, produkty rolne, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są 35,1%, Indie 17,2%, Chiny 14,1%, Antyle
Holenderskie 8%, Singapur 5,3%, Kuba 4,1% (2016).
Najważniejsze towary importowe to produkty rolne, inwentarz
żywy, surowce, maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy,
budownictwo materiały, sprzęt medyczny, produkty naftowe,
farmaceutyki, chemikalia, wyroby z żelaza i stali, a najważniejsi
partnerzy importowi to USA 22,1%, Chiny 14,3%, Brazylia
7,4%, Kolumbia 4,2% (2016). Jak bogaty jest Wenezuela i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $12,400 (2017 oszacowanie). To
całkiem dobrze. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy
brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu
do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze
jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 19.7%
(2015 oszacowanie).

Mapa - Wenezuela
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Wietnam

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Wietnam.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Wietnam. Zacznijmy od flagi kraju Wietnam
tutaj:
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Wietnam - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wietnam? Zacznijmy od

tego: Podbój Wietnamu przez Francję rozpoczął się w 1858 r. I
został ukończony w 1884 r. W 1887 r. Stał się częścią
francuskiej Indochiny. Wietnam ogłosił niepodległość po drugiej
wojnie światowej, ale Francja nadal rządziła do czasu
pokonania w 1954 r. Przez komunistyczne siły pod Ho Chi
MINH. Zgodnie z Porozumieniem Genewskim z 1954 r.
Wietnam został podzielony na komunistyczną Północ i
antykomunistyczne południe. Pomoc gospodarcza i militarna
USA dla Wietnamu Południowego rosła w latach
sześćdziesiątych, próbując wzmocnić rząd, ale siły zbrojne USA
zostały wycofane po zawarciu porozumienia o zawieszeniu
broni w 1973 roku. Dwa lata później wojska
północnowietnamskie opanowały Południowe zjednoczenie
kraju pod komunizmem reguła. Pomimo powrotu pokoju, przez
ponad dekadę kraj ten odnotował niewielki wzrost
gospodarczy z powodu konserwatywnej polityki przywództwa,
prześladowania i masowy exodus jednostek - wielu z nich
odnosi sukcesy południowo-wietnamskich kupców - i rosnąca
międzynarodowa izolacja. Od czasu uchwalenia wietnamskiej
polityki "doi moi" (renowacja) w 1986 r. Władze wietnamskie
zobowiązały się do zwiększenia liberalizacji gospodarczej i
uchwalenia reform strukturalnych potrzebnych do modernizacji
gospodarki i do stworzenia bardziej konkurencyjnych gałęzi



przemysłu opartych na eksporcie. Przywódcy komunistyczni
utrzymują ścisłą kontrolę nad ekspresją polityczną, ale wykazali
pewne skromne kroki w kierunku lepszej ochrony praw
człowieka. W kraju nadal występują protesty na niewielką
skalę, z których znaczna większość związana jest z kwestiami
zagospodarowania terenu, wzywa do zwiększenia przestrzeni
politycznej lub braku sprawiedliwych mechanizmów
rozstrzygania sporów.

Geografia - Wietnam

Gdzie na świecie jest Wietnam?
Lokalizacja tego kraju to Azja Południowo-Wschodnia,
granicząca z Zatoką Tajlandzką, Zatoką Tonkin i Morzem
Południowochińskim, a także Chinami, Laosem i Kambodżą.
Całkowita powierzchnia kraju Wietnam wynosi 331,210 km2, z
czego 310,070 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: niska, płaska delta na
południu i północy; wyżyny centralne; pagórkowaty, górzysty na
dalekiej północy i północnym zachodzie. Najniższym punktem
kraju Wietnam jest Morze Południowochińskie 0 m, najwyższy
punkt Fan Si Pan 3.104 m. Klimat jest tropikalnych na
południu; monsun na północy z gorącą porą deszczową (od
maja do września) i ciepłą, suchą porą (od października do



marca).

Mieszkańcy - Wietnam
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wietnam. Liczba to:

96,160,163 (7/2017 oszacowanie). Ten kraj należy do
najbardziej zaludnionych na świecie. Kto tu mieszka? Kinh
(Viet) 85,7 %, Tay 1.9%, Thai 1.8%, Muong 1.5%, Khmer
1.5%, Mong 1.2%, Nung 1.1%, Hoa 1%, inne 4.3%. Jakie są
języki w kraju Wietnam? wietnamski (oficjalny), angielski
(coraz bardziej faworyzowany jako drugi język), trochę
francuski , Chiński i Khmer, języki górskie (Mon-Khmer i
Malayo-Polinezji). A religie: Buddyjski 7.9%, katolicki 6.6%,
Hoa Hao 1.7%, Cao Dai 0.9%, protestancki 0.9%,
muzułmański 0.1%, żaden 81.8% (2009 est .). Ile lat mają
przeciętni ludzie? 30.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 73.7 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Wietnam? Tutaj: chociaż ma
jedną z największych gęstości zaludnienia na świecie, populacja
nie jest równomiernie rozproszona; skupiska są najcięższe
wzdłuż Morza Południowochińskiego i Zatoki Tonkińskiej, z
deltą Mekongu (na południu) i Doliną Czerwonej Rzeki (na
północy) o największej koncentracji ludzi,. Główne obszary
miejskie kraju Wietnam to: Ho Chi Minh, 7.298 mln; Hanoi
(stolica) 3,629 mln; Can Tho 1,175 milionów; Haiphong 1,075
miliona; Da Nang 952 000; Bien Hoa 834,000 (2015).

Rząd i gospodarka - Wietnam
Stolica kraju Wietnam to Hanoi (Ha Noi) i rządowy typ



komunistycznego państwa. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 58 prowincji (tin, liczba pojedyncza i mnoga) i
5 gmin (thanh pho, liczba pojedyncza i mnoga). Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Wietnam, ważnymi produktami przemysłowymi
są przetwórstwo żywności z owoców morza , odzież, buty,
budowa maszyn; wydobycie, węgiel, stal; cement, nawozy
sztuczne, szkło, opony, olej, telefony komórkowe. Ważne
produkty rolne to Ryż, kawa, kauczuk, herbata, pieprz, soja,
orzechy nerkowca, trzcina cukrowa, orzeszki ziemne, banany;
wieprzowina; drób;. Najważniejsze towary eksportowe to
ubrania, buty, elektronika, owoce morza, ropa naftowa, ryż,
kawa, wyroby drewniane, maszyny, a najważniejszymi
partnerami eksportowymi są USA 20,2%, Chiny 14,2%,
Japonia 8,2% , Korea Południowa 6,2% (2016).
Najważniejsze towary importowe to maszyny i sprzęt, produkty
naftowe, wyroby stalowe, surowce dla przemysłu odzieżowego
i obuwniczego, elektronika, tworzywa sztuczne, samochody, a
najważniejsi partnerzy importowi to Chiny 25,1%, Korea
Południowa 17,5%, Japonia 7,9%, US 6%, Tajlandia 4,7%
(2016). Jak bogaty jest Wietnam i jak bogaci są ludzie w tym
kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca
(PPP): $6,900 (2017 oszacowanie). To dość niska liczba.
Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę,
który jest ponownie obliczany w odniesieniu do względnego
kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba
- populacja poniżej granicy ubóstwa: 11.3% (2012
oszacowanie).

Mapa - Wietnam
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Najlepsza gra przygodowa: Alicja i poprawczak czarownic

MapsGuides.com: Darmowy przewodnik po podróżach

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Wyspy Dziewicze
Stanów Zjednoczonych. Uwzględnione są wybrane statystyki,
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mapa ogólna i szczegółowa mapa Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych. Zacznijmy od flagi kraju Wyspy Dziewicze
Stanów Zjednoczonych tutaj:
 

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Wyspy Dziewicze Stanów

Zjednoczonych? Zacznijmy od tego: Duńczycy zapewnili
kontrolę nad południowymi Wyspami Dziewiczymi w Saint
Thomas, Saint John i Saint Croix w XVII i na początku XVIII
wieku. Trzcina cukrowa, wyprodukowana przez afrykańską
niewolniczą siłę roboczą, napędzała gospodarkę wysp podczas
XVIII i na początku XIX wieku. W 1917 r. Stany Zjednoczone
nabyły duńskie holdingi, które od czasów zniesienia
niewolnictwa od 1848 r. Znajdowały się w recesji. W dniu 6
września 2017 r. Huragan Irma przejechał północne Wyspy
Dziewicze św. Tomasza i św. Jana i wyrządził poważne szkody
w strukturach, drogi, lotnisko na Saint Thomas, łączność i
elektryczność. Niecałe dwa tygodnie później huragan Maria
przeszedł przez wyspę Saint Croix na południowych Wyspach
Dziewiczych, zadając znaczne obrażenia silnym wiatrom i
powodziom.

Geografia - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych



Gdzie na świecie jest Wyspy
Dziewicze Stanów Zjednoczonych? Lokalizacja tego kraju to
Karaiby, wyspy między Morzem Karaibskim a Oceanem
Atlantyckim, na wschód od Puerto Rico. Całkowita
powierzchnia kraju Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
wynosi 1,910 km2, z czego 346 km2 to ziemia. To jest mały
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie
pagórkowaty do chropowaty i górzysty z małym płaskim lądem.
Najniższym punktem kraju Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych jest Morze Karaibskie 0 m, najwyższy punkt
Korona Góra 474 m. Klimat jest Subtropikalny, hartowany
przez wschodnie wiatry, stosunkowo niska wilgotność,
niewielkie wahania sezonowe; pora deszczowa Wrzesień do
Novembe.

Mieszkańcy - Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych

Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych. Liczba to: 107,268 (7/2017 oszacowanie).
Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka? Czarny
76%, biały 15,6%, azjatycki 1,4%, inny 4,9%, mieszany 2,1%.
Jakie są języki w kraju Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych? Angielski 71,6%, hiszpański lub hiszpański
kreolski 17,2%, francuski lub francuski kreolski 8,6%, inne
2,5% (2010 rok.). A religie: Protestant 59% (baptysta 42%,



episkopalny 17%), katolicki 34%, inne 7%. Ile lat mają
przeciętni ludzie? 41 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 79.4 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych? Tutaj: Podczas gdy ogólna gęstość zaludnienia
na wyspach jest stosunkowo niska, koncentracje pojawiają się
wokół Charlotte Amalie w St. Thomas i Christiansted w St.
Croix. Główne obszary miejskie kraju Wyspy Dziewicze
Stanów Zjednoczonych to: Charlotte Amalie (stolica) 52 000
(2014).

Rząd i gospodarka - Wyspy Dziewicze Stanów
Zjednoczonych

Stolica kraju Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych to
Charlotte Amalie i rządowy typ Demokracja prezydencka;
samorządne terytorium USA. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - brak (terytorium USA); nie ma podziału
administracyjnego pierwszego rzędu według definicji rządu
USA, ale w drugim rzędzie są 3 wyspy; Saint Croix, Saint John,
Saint Thomas. Jeśli chodzi o ekonomię kraju Wyspy Dziewicze
Stanów Zjednoczonych, ważnymi produktami przemysłowymi
są turystyka bydlęca , montaż zegarków, destylacja rumu,
budownictwo, farmaceutyka, elektronika. Ważne produkty
rolne to Owoców, warzyw, sorgo; Senepol. Najważniejsze
towary eksportowe to Rumowe, a najważniejszymi partnerami
eksportowymi są nieznane. Najważniejsze towary importowe to
artykuły spożywcze, towary konsumpcyjne, materiały
budowlane, a najważniejsi partnerzy importowi to nieznane. Jak



bogaty jest Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $36,100 (2013 oszacowanie).
Oznacza to, że standardy życia są tutaj dobre. Dodajmy, że
oznacza to Produkt krajowy brutto na osobę, który jest
ponownie obliczany w odniesieniu do względnego kosztu
lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna ważna liczba -
populacja poniżej granicy ubóstwa: 28.9% (2002
oszacowanie).

Mapa - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
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Jemen

Indeks: Kontynenty i kraje, Mapa świata
Tutaj znajdziesz online wybrane informacje o geografii,

mieszkańcach, rządach, ekonomii i historii Jemen.
Uwzględnione są wybrane statystyki, mapa ogólna i
szczegółowa mapa Jemen. Zacznijmy od flagi kraju Jemen tutaj:
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Jemen - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Jemen? Zacznijmy od tego:

Północny Jemen uniezależnił się od Imperium Osmańskiego w
1918 roku. Brytyjczycy, którzy założyli obszar protektoratu
wokół południowego portu Aden w 19 wieku, wycofali się w
1967 roku z tego, co stało się Południowym Jemenem. Trzy lata
później południowy rząd przyjął orientację marksistowską.
Masowy exodus setek tysięcy Jemeńczyków z południa na
północ przyczynił się do dwóch dziesięcioleci wrogości między
państwami. Oba kraje zostały oficjalnie zunifikowane jako
Republika Jemeńska w 1990 r. Południowy ruch
secesjonistyczny i krótka wojna domowa w 1994 r. Zostały
szybko stłumione. W 2000 r. Arabia Saudyjska i Jemen
zgodziły się wytyczyć granicę. Walka na północnym zachodzie
między rządem a Huthis, muzułmańską mniejszością Zaydi Shia,
trwała sporadycznie od 2004 do 2010 roku. Południowy ruch
secesjonistyczny został zrewitalizowany w 2007 roku. Publiczne
wiece w Sanie przeciwko ówczesnemu prezydentowi Salihowi
- zainspirowane podobnymi demonstracjami w Tunezji i Egipcie
- powoli nabrały rozpędu pod koniec stycznia 2011 r.,
Napędzane przez skargi dotyczące wysokiego bezrobocia,
złych warunków gospodarczych i korupcji. W następnym
miesiącu niektóre protesty doprowadziły do przemocy, a
demonstracje rozprzestrzeniły się na inne duże miasta. W marcu
opozycja stwardniała swoje żądania i jednoczyła się za



wezwaniami do natychmiastowego odejścia Saliha. W kwietniu
2011 r. Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej (GCC),
próbując mediować kryzys w Jemenie, zaproponowała
Inicjatywę GGC, porozumienie, w którym prezydent wycofałby
się w zamian za zwolnienie z prokuratury. Odmowa Saliha
podpisania porozumienia doprowadziła do dalszej przemocy.
W październiku 2011 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła
rezolucję 2014, w której wezwano do położenia kresu
przemocy i zawarciu umowy o przekazaniu energii. W
listopadzie 2011 r. Salih podpisał Inicjatywę GCC, by ustąpić i
przekazać część swoich uprawnień wiceprezydentowi Abd
Rabuhowi Mansurowi HADI. Po bezspornym zwycięstwie
HADI w wyborach w lutym 2012 r. Salih oficjalnie przekazał
swoje uprawnienia. Zgodnie z inicjatywą GCC, w marcu 2013
r. Jemen uruchomił Krajową Konferencję Dialogu (NDC), aby
omówić kluczowe kwestie konstytucyjne, polityczne i
społeczne. HADI zakończyło NDC w styczniu 2014 r. I planuje
rozpocząć wdrażanie kolejnych etapów procesu
przejściowego, w tym opracowywania konstytucji, referendum
konstytucyjnego i wyborów krajowych. The Huthis,
postrzegając swoje żale, nie byli poruszeni w NDC, połączyli
siły z Salih i rozszerzyli swoje wpływy w północno-zachodnim
Jemenie, co zakończyło się poważną ofensywą przeciwko
jednostkom wojskowym i rywalizującym plemionom i
umożliwiającym ich siłom opanowanie stolicy, Sana, we
wrześniu 2014 r. W styczniu 2015 r. Huthis otoczył pałac
prezydencki, HADI's miejsce zamieszkania i kluczowe obiekty
rządowe, co skłoniło HADI i rząd do złożenia rezygnacji.



HADI uciekł do Aden w lutym 2015 r. I odwołał swoją
rezygnację. Następnie uciekł do Omanu, a następnie przeniósł
się do Arabii Saudyjskiej i poprosił GCC o interwencję
wojskową w Jemenie w celu ochrony prawowitego rządu przed
Huthis. W marcu Arabia Saudyjska zebrała koalicję arabskich
sił zbrojnych i rozpoczęła naloty na siły Hutów i Huthi. Walka
między siłami nastawionymi na Huti i grupami oporu
wspieranymi przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską
trwała do 2016 r. W 2016 r. ONZ wyłudził trzymiesięczne
zaprzestanie działań wojennych, które zmniejszyły naloty i
walki, i zainicjował rozmowy pokojowe w Kuwejcie. Jednak
rozmowy zakończyły się bez porozumienia. Partia polityczna
Huthisa i Saliha ogłosiła w listopadzie 2016 r. Najwyższą Radę
Polityczną oraz rząd Ocalenia Narodowego, w tym premiera i
kilkudziesięciu członków gabinetu, w listopadzie 2016 r., Aby
rządzić w Sanie i dalej kwestionować legitymację rządu HADI.
Dalsze próby zawarcia pokoju zakończyły się fiaskiem,
podczas gdy żadna ze stron nie osiągnęła decydujących
zdobyczy pola bitwy, utrwalając konflikt i pogłębiając podziały
między północnym i południowym Jemenem. W miarę
narastających napięć między Huthisem a Salihem,

Geografia - Jemen



Gdzie na świecie jest Jemen?
Lokalizacja tego kraju to Bliski Wschód, graniczący z Morzem
Arabskim, Zatoką Adeńską i Morzem Czerwonym, pomiędzy
Omanem i Arabią Saudyjską. Całkowita powierzchnia kraju
Jemen wynosi 527,968 km2, z czego 527,968 km2 to ziemia.
To dość duży kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten
sposób: wąskiej równinie przybrzeżnej, wsparta płaskimi
wzgórzami i chropowatą górą; wycięte wyżynne pustynne
równiny w centralnym zboczu w pustynne wnętrze Półwyspu
Arabskiego. Najniższym punktem kraju Jemen jest Morze
Arabskie 0 m, najwyższy punkt Jabal i Nabi Shu'ayb 3666 m.
Klimat jest Głównie pustynny; gorący i wilgotny wzdłuż
zachodniego wybrzeża; umiarkowany w górach zachodnich
dotkniętych sezonowym monsunem; niezwykle gorąca, sucha,
surowa pustynia na wschodniej.

Mieszkańcy - Jemen
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Jemen. Liczba to:

28,036,829 (7/2017 oszacowanie). Mieszka tu całkiem sporo
ludzi. Kto tu mieszka? głównie arabskim; ale także Afro-Arab,
Południowi Azjaci, Europejczycy. Jakie są języki w kraju
Jemen? Arabski (oficjalny). A religie: muzułmanin 99,1%



(oficjalny, praktycznie wszyscy to obywatele, szacunkowo 65%
to sunnici a 35% to szyici), inne 0,9% (w tym żydowscy,
bahaici, hinduscy , a chrześcijańscy, wielu to uchodźcy lub
tymczasowi obcokrajowcy) (2010 rok). Ile lat mają przeciętni
ludzie? 19.5 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą -
więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 65.9 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Jemen? Tutaj: zdecydowana
większość ludności znajduje się w górach Asir (część
większego systemu Sarawat Mountain), znajdujących się w
Dalekiego zachodniego regionu kraju. Główne obszary miejskie
kraju Jemen to: Sana (stolica) 2.962 miliona; Aden 882,000
(2015).

Rząd i gospodarka - Jemen
Stolica kraju Jemen to Sana i rządowy typ w okresie

przejściowym. Rzućmy okiem na podziały administracyjne - 22
gubernatorstwa (muhafazat, liczba pojedyncza - muhafazah);
Abyan, "Adan (Aden), Ad Dali", Al Bayda ", Al Hudaydah, Al
Jawf, Al Mahrah, Al Mahwit, Amanat al 'Asimah (miasto
Sana)," Amran, Arkhabil Suqutra (Archipelag Socotra),
Dhamar, Hadramawt , Hajjah, Ibb, Lahij, Ma'rib, Raymah,
Sa'dah, San'a '(Sana), Shabwah, Ta'izz. Jeśli chodzi o
ekonomię kraju Jemen, ważnymi produktami przemysłowymi są
produkcja ropy naftowej i rafinacja ropy naftowej; produkcja
na małą skalę tkanin bawełnianych, wyrobów skórzanych;
przetwórstwo spożywcze; rękodzieło; produkty aluminiowe;
cement; naprawa statków handlowych; produkcja gazu
ziemnego. Ważne produkty rolne to Zboża, owoce, warzywa,



rośliny strączkowe, qat, kawa, bawełna; produkty mleczne,
zwierzęta gospodarskie (owce, kozy, bydło, wielbłądy), drób;
ryba. Najważniejsze towary eksportowe to ropa naftowa,
kawa, suszone i solone ryby, skroplony gaz ziemny, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Egipt 26%,
Arabia Saudyjska 15,4%, Oman 11,3%, Malezja 9,8%,
Tajlandia 5,8%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 4,9% (2016).
Najważniejsze towary importowe to żywność i żywe zwierzęta,
maszyny i sprzęt, chemikalia, a najważniejsi partnerzy
importowi to Zjednoczone Emiraty Arabskie 12,8%, Chiny
12%, Turcja 8%, Arabia Saudyjska 8%, Indonezja 6,8%,
Brazylia 6,6%, Indie 4,8% (2016). Jak bogaty jest Jemen i jak
bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj
PKB na mieszkańca (PPP): $2,300 (2017 oszacowanie). To
jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 54% (2014 oszacowanie).

Mapa - Jemen
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Zambia - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Zambia? Zacznijmy od

tego: Terytorium północnej Rodezji administrowane było przez
dawną brytyjską spółkę z RPA w 1891 r., Dopóki nie zostało
przejęte przez Wielką Brytanię w 1923 r. W latach
dwudziestych i trzydziestych postęp w górnictwie przyspieszył
rozwój i imigrację. Nazwę zmieniono na Zambię po uzyskaniu
niepodległości w 1964 r. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku,
spadające ceny miedzi, złe zarządzanie gospodarką i
długotrwała susza zaszkodziły gospodarce. Wybory w 1991
roku położyły kres rządowi jednopartyjnemu i popchnęły Rząd
do Ruchu na rzecz Demokracji Wielopartyjnej (MMD).
Kolejne głosowanie w 1996 r. Doprowadziło jednak do
nasilającego się prześladowania partii opozycyjnych i
nadużywania państwowych środków masowego przekazu i
innych zasobów. Wybory w 2001 r. Charakteryzowały się
problemami administracyjnymi, a trzy strony wniosły petycję
kwestionującą wybór kandydata partii rządzącej Levy'ego
Mwanawasy. Mwanawasa został ponownie wybrany w 2006
roku w wyborach uznanych za wolne i uczciwe. Po jego śmierci
w sierpniu 2008 r. Zastąpił go jego wiceprezydent Rupiah
Banda, który w tym samym roku wygrał specjalne wybory
prezydenckie. MMD i Banda przegrały z Frontem
Patriotycznym (PF) i Michael SATA w wyborach
parlamentarnych w 2011 roku. SATA przewodniczył jednak



okresowi chaotycznego zarządzania gospodarczego i próbował
uciszyć opozycję wobec polityki PF. SATA zmarł w
październiku 2014 r., A jego następcą został jego wiceprezes
Guy Scott, który pełnił funkcję tymczasowego prezydenta do
stycznia 2015 r., Kiedy Edgar Lungu wygrał wybory
prezydenckie i ukończył kadencję SATA. Lungu wygrał
następnie pełną kadencję w wyborach prezydenckich w
sierpniu 2016 r. który w tym samym roku wygrał specjalne
wybory prezydenckie. MMD i Banda przegrały z Frontem
Patriotycznym (PF) i Michael SATA w wyborach
parlamentarnych w 2011 roku. SATA przewodniczył jednak
okresowi chaotycznego zarządzania gospodarczego i próbował
uciszyć opozycję wobec polityki PF. SATA zmarł w
październiku 2014 r., A jego następcą został jego wiceprezes
Guy Scott, który pełnił funkcję tymczasowego prezydenta do
stycznia 2015 r., Kiedy Edgar Lungu wygrał wybory
prezydenckie i ukończył kadencję SATA. Lungu wygrał
następnie pełną kadencję w wyborach prezydenckich w
sierpniu 2016 r. który w tym samym roku wygrał specjalne
wybory prezydenckie. MMD i Banda przegrały z Frontem
Patriotycznym (PF) i Michael SATA w wyborach
parlamentarnych w 2011 roku. SATA przewodniczył jednak
okresowi chaotycznego zarządzania gospodarczego i próbował
uciszyć opozycję wobec polityki PF. SATA zmarł w
październiku 2014 r., A jego następcą został jego wiceprezes
Guy Scott, który pełnił funkcję tymczasowego prezydenta do
stycznia 2015 r., Kiedy Edgar Lungu wygrał wybory
prezydenckie i ukończył kadencję SATA. Lungu wygrał



następnie pełną kadencję w wyborach prezydenckich w
sierpniu 2016 r. SATA zmarł w październiku 2014 r., A jego
następcą został jego wiceprezes Guy Scott, który pełnił funkcję
tymczasowego prezydenta do stycznia 2015 r., Kiedy Edgar
Lungu wygrał wybory prezydenckie i ukończył kadencję SATA.
Lungu wygrał następnie pełną kadencję w wyborach
prezydenckich w sierpniu 2016 r. SATA zmarł w październiku
2014 r., A jego następcą został jego wiceprezes Guy Scott,
który pełnił funkcję tymczasowego prezydenta do stycznia
2015 r., Kiedy Edgar Lungu wygrał wybory prezydenckie i
ukończył kadencję SATA. Lungu wygrał następnie pełną
kadencję w wyborach prezydenckich w sierpniu 2016 r.

Geografia - Zambia

Gdzie na świecie jest Zambia?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, na wschód od
Angoli, na południe od Demokratycznej Republiki Konga.
Całkowita powierzchnia kraju Zambia wynosi 752,618 km2, z
czego 743,398 km2 to ziemia. To dość duży kraj. Jak możemy
opisać teren kraju? W ten sposób: głównie wysokie wyżyny z
kilkoma wzgórzami i górami. Najniższym punktem kraju
Zambia jest rzeka Zambezi 329 m, najwyższy punkt
nienazwana elewacja w Mafinga Hills 2301 m. Klimat jest



tropikalny; zmodyfikowane przez wysokość; pora deszczowa
(od października do kwietnia).

Mieszkańcy - Zambia
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Zambia. Liczba to: 15.972

milion. Tak więc niewielu ludzi tu mieszka. Kto tu mieszka?
Bemba 21%, Tonga 13,6%, Chewa 7,4%, Lozi 5,7%, Nsenga
5,3%, Tumbuka 4,4%, Ngoni 4%, Lala 3,1%, Kaonde 2,9%,
Namwanga 2,8%, Lunda (północno-zachodnia) 2,6%,
Mambwe 2,5 %, Luvale 2,2%, Lamba 2,1%, Ushi 1,9%,
Lenje 1,6%, Bisa 1,6%, Mbunda 1,2%, inne 13,8%,
nieokreślone 0,4% (2010 rok.). Jakie są języki w kraju
Zambia? Bembe 33,4%, Nyanja 14,7%, Tonga 11,4%, Lozi
5,5%, Chewa 4,5%, Nsenga 2,9%, Tumbuka 2,5%, Lunda
(północno-zachodni) 1,9%, Kaonde 1,8%, Lala 1,8%, Lamba
1,8%, angielski (oficjalny) 1,7%, Luvale 1,5%, Mambwe 1,3%
, Namwanga 1,2%, Lenje 1,1%, Bisa 1%, inne 9,7%,
nieokreślone 0,2%. A religie: protestancki 75,3%, katolicy
20,2%, inni 2,7% (w tym muzułmanie buddyjscy, hinduscy i
bahaici), brak 1,8% (2010 est.). Ile lat mają przeciętni ludzie?
16.8 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest medianą - więc
połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza. Jaka jest
średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 52.7 rok. Gdzie
ludzie mieszkają w kraju Zambia? Tutaj: jeden z najwyższych
poziomów urbanizacji w Afryce; wysoka gęstość w obszarze
centralnym, szczególnie wokół miast Lusaka, Ndola, Kitwe i
Mufulira. Główne obszary miejskie kraju Zambia to: Lusaka
(stolica) 2.179 milionów (2015).



Rząd i gospodarka - Zambia
Stolica kraju Zambia to Lusaka; uwaga - propozycja

budowy nowej stolicy w Ngabwe została ogłoszona w maju
2017 r. i rządowy typ prezydenckiej republiki. Rzućmy okiem
na podziały administracyjne - 10 prowincji; Central,
Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Muchinga, Northern,
North-Western, Southern, Western. Jeśli chodzi o ekonomię
kraju Zambia, ważnymi produktami przemysłowymi są
wydobywanie i przetwarzanie miedzi, szmaragdowe
wydobycie, budownictwo, artykuły spożywcze, napoje,
chemikalia, tekstylia, nawozy, ogrodnictwo. Ważne produkty
rolne to kukurydza, sorgo, ryż, orzeszki ziemne, nasiona
słonecznika, warzywa, kwiaty, tytoń, bawełna, trzcina cukrowa,
maniok (maniok, tapioka), kawa; bydło, kozy, świnie, drób,
mleko, jaja, ukrywa. Najważniejsze towary eksportowe to
miedź / kobalt, kobalt, elektryczność; tytoń, kwiaty, bawełna, a
najważniejszymi partnerami eksportowymi są Szwajcaria
39,4%, Chiny 18%, Demokratyczna Republika Konga 6,7%,
Republika Południowej Afryki 6,4%, Zjednoczone Emiraty
Arabskie 6%, Singapur 5,6% (2016). Najważniejsze towary
importowe to maszyny, sprzęt transportowy, produkty
ropopochodne, energia elektryczna, nawozy, artykuły
spożywcze, odzież, a najważniejsi partnerzy importowi to
Republika Południowej Afryki 31,2%, Demokratyczna
Republika Konga 12,3%, Kuwejt 8,1%, Chiny 7,6%,
Mauritius 4,4%, Zjednoczone Emiraty Arabskie 4,2%, Indie
4% (2016). Jak bogaty jest Zambia i jak bogaci są ludzie w
tym kraju? Najważniejszą liczbą jest tutaj PKB na mieszkańca



(PPP): $4,000 (2017 oszacowanie). To jest bardzo niska
liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt krajowy brutto na
osobę, który jest ponownie obliczany w odniesieniu do
względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I jeszcze jedna
ważna liczba - populacja poniżej granicy ubóstwa: 60.5%
(2010 oszacowanie).

Mapa - Zambia
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Zimbabwe - Przegląd:
Co powinieneś wiedzieć o kraju Zimbabwe? Zacznijmy od

tego: Wielka Brytania zaanektowała Rodezję Południową z
dawnej brytyjskiej Kompanii Południowej Afryki w 1923 r. W
1961 r. Sformułowano konstytucję, która faworyzowała
białych. W 1965 r. Rząd jednostronnie ogłosił niepodległość,
ale Wielka Brytania nie uznała tej ustawy i zażądała pełniejszego
prawa wyborczego dla czarnej większości afrykańskiej w tym
kraju (wówczas nazywanej Rodią). Sankcje ONZ i powstanie
partyzanckie w końcu doprowadziły do wolnych wyborów w
1979 r. I niepodległości (jak Zimbabwe) w 1980 r. Robert
Mugabe, pierwszy premier narodu, był jedynym władcą tego
kraju (jako prezydent od 1987 r.) I zdominował system
polityczny tego kraju od niezależności. Jego chaotyczna
kampania redystrybucji ziemi, która rozpoczęła się w 1997 r. I
nasiliła się po 2000 r., Spowodowała exodus białych farmerów,
okaleczyła gospodarkę, i zapoczątkował powszechne
niedobory podstawowych towarów. Ignorując
międzynarodowe potępienie, Mugabe sfałszował wybory
prezydenckie w 2002 roku, aby zapewnić sobie reelekcję. W
2005 r. Stolica Harare rozpoczęła operację przywracania
porządku, rzekomo miejski program racjonalizacji, który
doprowadził do zniszczenia domów lub firm z 700 000 głównie
biednych zwolenników opozycji. Mugabe w 2007 roku
wprowadziła kontrolę cen wszystkich podstawowych towarów,



powodując panikę kupując i pozostawiając półki sklepowe
puste przez wiele miesięcy. Wybory powszechne, które odbyły
się w marcu 2008 r., Zawierały nieprawidłowości, ale nadal
stanowiły cenzurę rządu kierowanego przez ZANU-PF, a
opozycja zdobyła większość mandatów w parlamencie. Ruch
na rzecz zmian demokratycznych - najwięcej głosów w
plebiscycie prezydenckim zdobył przywódca opozycji
Tsvangirai Morgan Tsvangirai, ale nie na tyle, aby wygrać
wprost. W czerwcu 2008 r., W wyniku przedwyborczych
wyborów, znaczna przemoc wobec członków partii
opozycyjnej doprowadziła do wycofania się Cvangirai z
głosowania. Szeroko zakrojone dowody przemocy i
zastraszania doprowadziły do międzynarodowego potępienia
tego procesu. Trudne negocjacje w sprawie podziału władzy
"rząd jedności narodowej", w którym Mugabe pozostał
prezydentem, a Tsvangirai premierem, zostały ostatecznie
rozstrzygnięte w lutym 2009 r., Chociaż przywódcy nie
uzgodnili wielu kluczowych kwestii rządowych. Mugabe został
ponownie wybrany na prezydenta w 2013 roku w głosowaniu,
które było poważnie wadliwe i potępione na arenie
międzynarodowej. Jako warunek wstępny przeprowadzenia
wyborów, Zimbabwe uchwalił nową konstytucję w drodze
referendum, chociaż wiele przepisów nowej konstytucji nie
zostało jeszcze zakodowanych w przepisach prawa. W
listopadzie 2017 r. Wiceprezydent Emmerson Mnangagwa
przejął interwencję wojskową, której celem było
uniemożliwienie Mugabe podniesienia żony, aby odniosła
sukces. Mnangagwa został inaugurowany na prezydenta kilka



dni później, obiecując przeprowadzenie wyborów
prezydenckich w 2018 roku.

Geografia - Zimbabwe

Gdzie na świecie jest Zimbabwe?
Lokalizacja tego kraju to Afryka Południowa, między RPA i
Zambia. Całkowita powierzchnia kraju Zimbabwe wynosi
390,757 km2, z czego 386,847 km2 to ziemia. To dość duży
kraj. Jak możemy opisać teren kraju? W ten sposób: głównie
wysoki płaskowyż z wyższym płaskowyżem (wysoki step);
góry na wschodzie. Najniższym punktem kraju Zimbabwe jest
skrzyżowanie Runde i Save Rivers 162 m, najwyższy punkt
Inyangani 2 592 m. Klimat jest Tropikalne; moderowane przez
wysokość; pora deszczowa (od listopada do marca).

Mieszkańcy - Zimbabwe
Zobaczmy, ile osób żyje w kraju Zimbabwe. Liczba to:

13,805,084. To nie jest bardzo duża populacja. Kto tu
mieszka? Afrykańskie 99,4% (głównie Shona, Ndebele to
druga co do wielkości grupa etniczna), inne 0,4%, nieokreślone
0,2% (2012 est.). Jakie są języki w kraju Zimbabwe? Shona
(oficjalna, najczęściej używana), Ndebele (oficjalna, druga
najczęściej używana), angielski (oficjalny tradycyjnie używany



do oficjalnego biznesu), 13 języków mniejszościowych
(oficjalne, w tym Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan,
Nambya, Ndau, Shangani, język migowy, Sotho, Tonga,
Tswana, Venda i Xhosa). A religie: Protestant 74,8% (zawiera
Apostolski 37,5 %, Zielonoświątkowcy 21,8%, inni 15,5%),
katolicy 7,3%, inni chrześcijanie 5,3%, tradycyjni 1,5%,
muzułmanie 0,5%, inni 0,1%, żaden 10,5% (2015 rok.). Ile lat
mają przeciętni ludzie? 20 rok. Musimy dodać, że ta liczba jest
medianą - więc połowa ludzi jest starsza, połowa jest młodsza.
Jaka jest średnia długość życia (po urodzeniu)? To: 60.4 rok.
Gdzie ludzie mieszkają w kraju Zimbabwe? Tutaj: Oprócz
dużych aglomeracjach miejskich w Harare i Bulawayo,
rozmieszczenie ludności jest dość równy, z nieco większą
ogólną numerów we wschodniej części. Główne obszary
miejskie kraju Zimbabwe to: Harare (kapitał) 1501000 (2015).

Rząd i gospodarka - Zimbabwe
Stolica kraju Zimbabwe to Harare i rządowy typ pół-

republika prezydencka. Rzućmy okiem na podziały
administracyjne - 8 prowincji i 2 miasta o statusie prowincji;
Bulawayo, Harare, Manicaland, Mashonaland Central,
Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo,
Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands. Jeśli
chodzi o ekonomię kraju Zimbabwe, ważnymi produktami
przemysłowymi są wydobycie (węgiel, złoto, platyna, miedź,
nikiel, cyna, diamenty, glina, liczne rudy metali i niemetaliczne),
stal; produkty z drewna, cement, chemikalia, nawozy, odzież i
obuwie, artykuły spożywcze, napoje. Ważne produkty rolne to
tytoń, kukurydza, bawełna, pszenica, kawa, trzcina cukrowa,



orzeszki ziemne; owce, kozy, świnie. Najważniejsze towary
eksportowe to platyna, bawełna, tytoń, złoto, żelazostopy,
tekstylia / odzież, a najważniejszymi partnerami eksportowymi
są Republika Południowej Afryki 79,5%, Mozambik 9,5%,
Zjednoczone Emiraty Arabskie 4,1% (2016 ). Najważniejsze
towary importowe to maszyny i urządzenia transportowe, inni
producenci, chemikalia, paliwa, produkty spożywcze, a
najważniejsi partnerzy importowi to Republika Południowej
Afryki 46,6%, Zambia 24% (2016). Jak bogaty jest Zimbabwe
i jak bogaci są ludzie w tym kraju? Najważniejszą liczbą jest
tutaj PKB na mieszkańca (PPP): $2,300 (2017 oszacowanie).
To jest bardzo niska liczba. Dodajmy, że oznacza to Produkt
krajowy brutto na osobę, który jest ponownie obliczany w
odniesieniu do względnego kosztu lokalnych towarów i usług. I
jeszcze jedna ważna liczba - populacja poniżej granicy
ubóstwa: 72.3% (2012 oszacowanie).

Mapa - Zimbabwe
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