KAJ NAM POVEDO ŠTEVILKE (Seznam, 2. DZ, str. 25–27) –
REŠITVE
1. naloga
a) Francija
b) Italija
c) v Španiji in Italiji
č) na Portugalskem
d) v pričakovani življenjski dobi
e) na Portugalskem
f) Španija, Francija

2. naloga
a) Po smislu, npr.: (Graf prikazuje) brezposelnost/odstotek
brezposelnosti. To ugotovimo po številkah ob navpičnici, ki so
razporejene od 0 do 12. Samo odstotek brezposelnosti se giba znotraj
teh dveh številk.
b) po abecedi
c) Po smislu, npr.: Tam, kjer je brezposelnost visoka, je tudi ljudi pod
pragom revščine veliko. Npr. v Španiji je brezposelnost med temi
državami najvišja (11,3 %), najvišji je tudi delež ljudi pod pragom
revščine (19,8 %).
str. 27: Seznam – Zapomnim.si (Podčrtaj ključne besede.)
3. naloga
Po smislu, npr.: Seznam nam prikazuje nekaj podatkov za pet držav, in
sicer Portugalsko, Španijo Francijo, Italijo in Avstrijo. Opazujemo
površino države, število prebivalcev, povprečno starost prebivalcev,
odstotek starejših od 65 let, število rojstev, pričakovano življenjsko dobo,
odstotek mestnega prebivalstva, odstotek pismenosti, brezposelnosti in
ljudi pod pragom revščine. Najbolj me je presenetilo, da ima Italija tako
nizko stopnjo rodnosti. Najraje bi živel/a v Avstriji, ker je med vsemi
državami najbogatejša in ima najmanj brezposelnih ljudi.

4. naloga
a) (Preglednica prikazuje) starost otrok ob vstopu v obvezno šolo in ob
njenem zaključku in število let šolanja za 10 evropskih držav(.)
b) Najdlje se šolajo v Belgiji, na Portugalskem in na Nizozemskem, kjer
obvezno šolanje traja do 18. leta./Največ časa pa se šolajo na
Nizozemskem, kjer obvezno šolanje traja 13 let.
c) Drugačna je Rusija, saj otroci začenjajo s šolanjem, ko imajo 5,5 let, in
ga zaključijo, ko imajo 14,5 let.
č) Maltežani vstopijo v šolo leto pred nami, Estonci leto za nami, oboji pa
končajo šolanje leto za nami.
d) Po smislu, npr.: Portugalski otroci začnejo obvezno šolanje pri šestih
letih in ga zaključijo pri 18. Šolajo se 12 let, kar je skoraj največ med
primerjanimi državami. Začetek šolanja sovpada z večino ostalih držav,
zaključek obveznega šolanja pa je pozen, saj se Portugalci skupaj z
Belgijci in Nizozemci šolajo do 18. leta.

