
Sprawdzian z geografii  kl. VI    Dział „Gospodarka Europy”                               poniedziałek       27.04.20 

 Poniżej znajdują się pytania dotyczące gospodarki Europy i jej znaczenia dla mieszkańców starego 

kontynentu. Nie trzeba drukować tych pytań. Przeczytaj, przeanalizuj uważnie i odpowiedz metodą Prawda/Fałsz, 

czyli P/F na karcie odpowiedzi. Jest ona w osobnym dokumencie. Możesz ją wydrukować, albo narysować w zeszycie 

i wpisać wybrane odpowiedzi.                                                                

               Po wykonaniu zadań wyślij tylko kartę odpowiedzi na adres mailowy w tym samym dniu do godziny 14.00     

wladyslawaklecka@gmail.com Powodzenia! 

Pytania  

1. Dania jest krajem leżącym w Europie Południowej. 

2. Ukształtowanie terenu Danii sprzyja rozwojowi rolnictwa. 

3. Węgry są krajem położonym w środkowej części Europy, w sąsiedztwie Włoch. 

4. Na Węgrzech nie występują bogate złoża surowców, ale dobre gleby sprzyjają rozwojowi rolnictwa. 

5. Klimat Europy nie ma znaczenia w rozwoju rolnictwa. 

6. Na Węgrzech klimat ma więcej cech morskich niż w Danii. 

7. Francja leży w dwóch strefach klimatycznych. 

8. Pod względem liczby ludności Francja zajmuje 4. miejsce w Europie. 

9. Przemysł we Francji rozwinął się między innymi dzięki wydobywaniu węgla i rudy żelaza. 

10. Francja ma niekorzystne warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze do rozwoju rolnictwa. 

11. Obecnie we Francji  produkuje się wyroby zaawansowane technologicznie. 

12. Skrót TGV oznacza Technologie Gospodarcze Współczesne. 

13. Wysokie PKB oznacza przyrost wartości dóbr i usług wytworzonych w danym państwie. 

14. Dama Paryża to nazwa ulicy charakterystycznej dla francuskich malarzy. 

15. Kraj nad Sekwaną słynie z produkcji serów i win. 

16. Bordeaux to znane miasto leżące w pobliżu Alp. 

17. Francja ma mniej sąsiadów niż Polska. 

18. Elektrownie cieplne to zakłady produkujące energię w procesie spalania węgla. 

19. Energia wiatru jest odnawialnym źródłem prądu. 

20. Na Islandii energia elektryczna pochodzi głównie ze spalania węgla brunatnego. 

21. W Unii Europejskiej większość energii pozyskiwana jest z elektrowni jądrowych. 

22. Do krajów Europy Południowej zaliczamy między innymi Albanię, Grecję, Włochy, Szwecję i Hiszpanię. 

23. Walorem kulturowym Grecji jest piękna starówka w Dubrowniku. 

24. Infrastruktura turystyczna ma znaczenie w czasie zwiedzania południa Europy. 

25. Stolica Grecji  leży na zachód od Sycylii. 

26. W krajach Europy Południowej występuje klimat podzwrotnikowy. 

27. W 2017 r. Włochy były państwem odwiedzanym przez największą liczbę turystów. 

28. W północnych częściach Norwegii i Finlandii nie ma dużych miast, więc tereny te mogą służyć rolnictwu. 

29. Norwegia jest krajem europejskim o największym wykorzystaniu elektrowni wodnych. 

30. Rozwój gospodarczy Europy nie odgrywa znaczenia w funkcjonowaniu mieszkańców kontynentu. 
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