
Geografia 

20.05.2020 r. – kl. 6a; 21.05.2020 r.  kl. 6b 

Temat: Sąsiedzi Polski – utrwalenie wiadomości - zadania. 

 

Wykonaj poniższe zadania. Odpowiedzi prześlij na adres wisniewska.monika@sp3.edu.pl lub poprzez e dziennik      

do następnych zajęć. Pamiętaj, mogą to być tylko odpowiedzi wpisane w treść  wiadomości. Praca zostanie oceniona. 

 

Zadanie 1. Na podstawie własnej wiedzy oraz informacji z podręcznika oceń, czy podane informacje są zgodne 

z prawdą. Zaznacz literę P – jeśli informacja jest prawdziwa , lub F – jeśli fałszywa.  

1.  Gospodarka Niemiec należy do najlepiej rozwiniętych na świecie. P F 

2.  Wartość PKB na osobę w Niemczech nie przekracza 40 000 dolarów amerykańskich. P F 

3.  Najważniejszą rolę w niemieckim przemyśle odgrywa nowoczesne przetwórstwo przemysłowe. P F 

4.  W Niemczech około połowa wszystkich pracowników jest zatrudniona w górnictwie. P F 

 

Zadanie 2. Największym obszarem koncentracji przemysłu w Niemczech było Zagłębie Ruhry znajdujące się w 

Nadrenii Północnej – Westfalii. Wybierz informacje, które dotyczą sytuacji przed zmianami w przemyśle oraz 

te, które mówią o sytuacji po przemianach gospodarczych.  

 duże zatrudnienie w górnictwie,  duże znaczenie przetwórstwa przemysłowego, wzrost zatrudnienia w usługach, 

 duże zanieczyszczenie środowiska,  intensywny rozwój kopalni węgla kamiennego, hut i zakładów produkujących 

maszyny górnicze,  rozwój sektora kreatywnego,  rekultywacja terenów poprzemysłowych, 

przed zmianami po zmianach 

 

 

 

 

 

Zadanie 3. Wykonaj zadania na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku na stronie 142. 

 

a) Zapisz po dwa przykłady miejscowości, w których znajdują się podane obiekty turystyczne. 

A. Kąpielisko termalne: …………………………………………………………………………… 

B. Obiekt wpisany na „Listę UNESCO”: ………………………………………………………… 

 

b) Podaj do każdego opisu po dwa przykłady parków narodowych  

A. W tych miejscach znajdują się ośrodki narciarskie:…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

B. W tych parkach można zwiedzać jaskinie: ………………………………………………..…………………                 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 4. Na podstawie mamy i wykresów zamieszczonych w podręczniku (str. 138 - 144) uzasadnij, że Czechy 

i Słowacja to kraje atrakcyjne turystycznie.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 5. Wybierz kraj, którego dotyczy opis. Pamiętaj, że niektóre informacje mogą dotyczyć obu krajów. 

Informacja Litwa Białoruś 

A Ten kraj był częścią Związku Radzieckiego.   

B Około ¼ powierzchni kraju to bagna.   

C 
Na całym terytorium tego kraju panuje klimat umiarkowany ciepły przejściowy. 

  

D Jest krajem nizinnym.   

E Waluta tego kraju jest euro.   

F Leży nad Morzem Bałtyckim.   

 

Zadanie 6. Podaj po jednym przykładzie rodzaju turystyki lub wypoczynku, który może się rozwijać dzięki 

wymienionym cechom środowiska przyrodniczego Litwy i Białorusi. 

A. Dostęp do Morza Bałtyckiego:  

…………………………………………………………………………............................................... 

B. Nizinny teren z dużą powierzchnią lasów: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

C. Gęsta sieć rzek i kanałów:  

………………………………………………………………………………………………………. 

D. Źródła wód mineralnych: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 7. Litwa jest członkiem Unii Europejskiej, a Białoruś  - nie. Zastanów się i uzasadnij, czy ten fakt 

wpływa na dostępność obu krajów dla turystów z Polski. Jakie to może mieć znaczenie dla rozwoju litewskiej i 

białoruskiej turystyki? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


