
Geografia: 

16.04.2020r. – kl. 6b 

Temat: Gospodarka Europy – powtórzenie wiadomości. 

 

Zapoznaj się podsumowaniem działu w podręczniku na stronie 124. 

Przypomnij sobie podane zagadnienia: 

• czym jest gospodarka kraju i jakie są jej sektory, 

• przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa, 

• jakie są różnice między rolnictwem Danii i Węgier, 

• czym zajmuje się przemysł i co wchodzi w jego skład, 

• czym są usługi, 

• podział źródeł energii elektrycznej, 

• podział walorów turystycznych, 

 

 

W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości z działu Gospodarka Europy, wykonaj w zeszycie poniższe 

zadania. Pamiętaj, że możesz korzystać z podręcznika, zeszytu lub innych źródeł. Nie przesyłaj zdjęć 

wykonanej pracy.  Zadania mogą zostać sprawdzone i ocenione po powrocie do szkoły. 

W razie pytań czy wątpliwości pamiętaj, że możesz do mnie napisać. 

 

Zadanie 1. 

Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednich miejscach litery, którymi oznaczono przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Danii i na Węgrzech (tabelę uzupełnij odpowiednimi 

literami). 

A. Dostęp do wydajnych odmian roślin i nowoczesnych środków ich ochrony. 

B. Położenie w klimacie umiarkowanym ciepłym kontynentalnym. 

C. Przewaga bardzo dużych gospodarstw rolnych. 

D. Przewaga czarnoziemów i gleb brunatnych. 

E. Położenie w klimacie umiarkowanym ciepłym morskim. 

F. Rolnictwo wymagające ciągłego unowocześniania i wsparcia finansowego. 

G. Przewaga gleb bielicowych i płowych. 

H. Przewaga małych i średnich gospodarstw rolnych.  

Kraj Warunki przyrodnicze Warunki pozaprzyrodnicze 

Dania   

Węgry   

 

 



Zadanie 2. 

Wykonaj polecenia. 

a) Z podanych rodzajów produkcji wybierz cztery, które są charakterystyczne dla technopolii. 

produkcja samochodów, produkcja wyrobów tekstylnych, produkcja wyrobów z drewna i papieru, 

produkcja wyrobów farmaceutycznych, produkcja sprzętu elektronicznego i optycznego, produkcja 

metali, produkcja artykułów spożywczych, produkcja samolotów,  

b) Wyjaśnij, dlaczego w technopoliach poza zakładami produkcyjnymi znajdują się również ośrodki 

naukowe, np. uniwersytety. 

Zadanie 3.  

Podaj po jednej wadzie i zalecie wytwarzania energii elektrycznej w różnych elektrowniach. 

Rodzaj elektrowni Zaleta Wada 

Elektrownie cieplne   

Elektrownie wiatrowe   

Elektrownie wodne    

 

Zadanie 4.  

Napisz czym jest infrastruktura turystyczna. 

 


