
Geografia 

22.04.2020r. – kl.6a; 23.04.2020r. – kl.6b 

 

Temat: Gospodarka Europy – sprawdzenie. 

 

Wykonaj poniższe zadania i prześlij je do następnych zajęć na adres wisniewska.monika@sp3.edu.pl 

Mogą to być tylko odpowiedzi (same odpowiedzi można przesłać również poprzez e dziennik). 

W przypadku wydrukowania zadań- zachowaj kartkę, jeżeli przepisujesz – przepisz do zeszytu. 

Wraz z tym zadaniem wyślij również plakat przedstawiający walory przypisanego poszczególnej osobie 

kraju (zadanie z tematu Turystyka) 

Zadania te  będą ocenione.  

 

Zadanie 1. 

Wykresy przedstawiają strukturę zatrudnienia w trzech różnych państwach o różnym poziomie rozwoju 

gospodarczego. Zaznacz wykres przedstawiający strukturę  zatrudnienia kraju o najniższym poziomie 

rozwoju gospodarczego. Uzasadnij swój wybór.   

  

 

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Zadanie 2.              

Na podstawie poniższego tekstu wykonaj polecenia.                                          

 

 

 

 

 

 

 

rolnictwo 

     przemysł  

                i budownictwo 

usługi 

 

Jest krajem bardzo wysoko rozwiniętym. Jego gospodarka opiera się na dogodnych warunkach naturalnych 

umożliwiających uprawę roślin, głównie pszenicy. Występowanie klimatu podzwrotnikowego w południowej części kraju 

sprzyja uprawie winorośli. Ten kraj słynie z produkcji win oraz serów. Na jego rozwój gospodarczy wpłynęły również 

bogate złoża surowców mineralnych, jednak współcześnie  największe znaczenie ma produkcja samochodów, samolotów 

oraz wyrobów chemicznych i farmaceutycznych. Bardzo dobrze rozwinięte są tam również transport (kraj słynie z 

szybkich kolei), turystyka i telekomunikacja. 
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a) Podaj nazwę kraju, którego dotyczy opis………………………………………………………… 

 

 

b) Do podanych w tabeli sektorów gospodarki na podstawie powyższego tekstu dopisz po dwa rodzaje 

działalności. 

Sektor gospodarki Rodzaje działalności w opisywanym kraju 

rolnictwo 
 

 

przemysł 
 

 

usługi 
 

 

 

Zadanie 3.  

Na podstawie tabeli wykonaj poniższe zadanie. 

Kraj 

Użytki rolne 

przypadające 

na 1 kombajn 

w 2013r. (ha) 

Liczba gospodarstw rolnych o określonej 

powierzchni w 2016r. 
Zużycie nawozów sztucznych     

na 1 ha użytków rolnych w 

2014r. (kg) 
Poniżej 5 

ha 
5-20 ha 

Powyżej  

20 ha 

Dania 84,9 1540 13 770 19 720 111,0 

Węgry 185,2 350 120 47 620 32 250 81,6 

 

Wybierz odpowiednie stwierdzenie tak, aby podane zdanie było zgodne z prawdą. 

A. W Danii rolnictwo jest lepiej / gorzej zmechanizowane niż na Węgrzech, ponieważ na jeden 

kombajn przypada tam mniej / więcej użytków rolnych. 

B. W Danii znajduje się  znacznie mniej / więcej gospodarstw rolnych niż na Węgrzech. 

C. Na Węgrzech jest korzystna / niekorzystna struktura wielkości gospodarstw rolnych, ponieważ 

dużych gospodarstw jest więcej w Danii / przeważają tam gospodarstwa małe. 

D. Na Węgrzech na tę samą powierzchnię użytków rolnych, zużywa się mniej / więcej nawozów 

sztucznych niż w Danii. 

 

Zadanie 4. 

Napisz, jakim rodzajem źródła energii jest biogaz i krótko scharakteryzuj jego zastosowanie. 


