
Forskjellene 
mellom Polen, 
Australia og Sri 
Lanka. 



Innbyggertall

Sri Lanka: 21 444 000

Hvor stor andel av 
befolkningen kan lese

Sri Lanka: 92,4%

Australia: 24 77 22 47 Australia: ca. 99% 

Polen: 38 17 10 00 Polen: 99,8%



Geografi Historie
Sri Lanka 
- Tropisk klima. Mye tropiske frukter/
trær 
- Regntid 
- Temperaturene skifter ikke så mye 
mellom årstidene.  
-  I nord er det flatt 
- Midt i landet er det mye fjell, nesten 
like høye som i Norge. 
Polen 
- Nesten hele landet er en flat slette, 
helt til sør.  
- Høye fjell i sør 
- Varme somre og kalde vintre, stor 
forskjell mellom årstidene. 
Funfact: visste du at Polska betyr 
slette?

Australia 
Australia er et veldig stort land 
så det er stor forskjell på 
klimaet.  
- Mye skog 
- Klimaet i Australia varierer fra 
nesten tropisk klima i nord til et 
langt mer temperert klima helt i 
sør på kontinentet. 
- Veldig mange fine strender. 

Sri Lanka  
- Borgerkrig fra 1983 til 2009 
- Det har bodd folk der i over 30 
000 år.  
- Sri Lanka har vært en koloni under 
Portugal, Nederland og 
Storbritannia.  
Polen 
- Polen er et land hvor grensene har endret 
seg mange ganger gjennom historien.  
- Polen var det første landet som ble angrepet 
av Hitler under 2. Verdenskrig.  
- I 2. Verdenskrig ble tjue prosent av landets 
befolkning drept, halvparten av dem var jøder. 
Mange av dem døde i konsentrasjonsleir.  
- Polen ble en gang delt mellom naboene sine. 
Russland, Østerrike-Ungarn og Prøysen(Tyskland 
idag.) 

Australia 
- Folk som har gjore noe kriminelt 
ble dømt til fengsel i 
Storbritannia.  
- Storbritannia bestemte over 
Australia.  
- De har en folkegruppe som heter 
aboriginer. 
- Aboriginerne var i Australia 
lenge før engelskmennene kom dit. 



BNI
Sri Lanka: 12 313 per person$

Fattigdom

Sri Lanka: 4,1% av befolkningen lever 
under den nasjonale 
fattigdomsgrensen. 

Australia: 46 012 per person$ Australia: 0,7% av 
befolkningen lever i ekstrem 
fattigdom. 

 
Polen: 27 383 per person$

Polen:  Ifølge FN sine sider står 
det at det er 0% som lever i 
ekstrem fattigdom, men det er 
fortsatt mange i Polen som har 
lite penger og er arbeidsløse. Det 
er ofte stor forskjell mellom land 
og by og regioner i Polen. 15% 
lever under den nasjonale 
fattigdomsgrensen. 

Forklaring på BNI: BNI står for 
Brutto Nasjonal Inntekt, og er 
summen av alt det et land tjener 
innlands, og alt de har i banker 
i utlandet. 



 
Sri Lanka: 6 per 1000 
 

Spedbarnsdødelighet

Australia: 2 
spedbarn dør per 
1000 fødte

Polen: 3 spedbarn 
dør per 1000 
fødte 

Slutt


