
1. DANIA i WĘGRY – najważniejsze informacje s. 96-97 
 
DANIA: 
- niewielki kraj - powierzchnia ……………….. km2 
   - liczba ludności………….. 
- stolica …………………………... 
- terytorium Danii leży na Półwyspie ……………………….. patrz mapa s. 96 
- należą do niej położone na Morzu Norweskim wyspy ………………. i 
G………………… 
- nie ma bardzo dużych miast – największe Kopenhaga znajduje się na 
wyspie ………… 
- jest jednym z najbogatszych krajów świata 
- cieśniny duńskie: Skagerrak, Kattegat, Sund, Wielki Bełt, Mały Bełt – mapa s. 96 
 
WĘGRY: 
- leżą w ………………… części Europy 
- jest to państwo śródlądowe – nie ma dostępu do ………………. 
- stolica ………………….. - największe miasto 
- powierzchnia ………………… km2 
- liczba ludności …………………… 
- pod względem zamożności są krajem ………………………………. 
- typ gospodarki …………………… planowanej – kontrolowanej przez państwo 
2. Wyjaśnij pojęcie GOSPODARKA – s. 98 …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Dobrze rozwinięta gospodarka świadczy o zamożności społeczeństwa i poprawie 
jakości życia mieszkańców. 
 
3. Wyróżniamy trzy sektory gospodarki: -………………………………………. 
      - ………………………………………. 
      - ………………………………………. 
4. Zadaniami rolnictwa są ………………………………………………………………… . 
 
5. Warunki rozwoju rolnictwa BARDZO WAŻNE - patrz tabelka s.99 
- ………………………… (klimat, ukształtowanie powierzchni, gleby) 
- poza…………………… (informacje w książce) 
 
6. Rolnictwo Danii s. 100: 
 
- cały obszar Danii zajmują ……………………… 
- panuje tam klimat ………………………………………………………………… 
 (zimy – łagodne, lata – niezbyt suche) 
- słabą stroną duńskiego rolnictwa są gleby: …………………… i …………………… 
- występują bardzo k………………. pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa 
- jest to kraj zamożny, rolnicy dobrze wykształceni 
- rolnictwo jest ………………… zmechanizowane 
- przeważają duże ………………………………… rolne 
- uprawia się głównie zboża: …………………………………………………………… 
oraz ……………………………………………………………………………………….. 
- hodowla zwierząt ma duże znaczenie 



- ok. 2/3 produkcji rolnej sprzedaje się, czyli ………………………… za granicę 
 
7. Rolnictwo Węgier s. 101 – 102 
 
- jest to kraj nizinny – …………. Nizina Węgierska i Wielka Nizina ………………. 
 zajmuje 2/3 powierzchni  - patrz. mapa s. 97 
- panuje klimat …………………………………………………………….. 
- występują gleby: żyzne  ……………….…… , gleby ………….…………… i płowe 
- ze względu na niedawne wprowadzenie prywatnej własności gospodarstw rolnych 
rolnictwo Węgier nie jest tak rozwinięte jak w Danii 
- ludność węgierska jest ……………. zamożna 
- kraj krócej wspierany środkami unijnymi – należy dopiero od ……… roku 
- dominują ……………….. gospodarstwa rolne o wielkości kilku ha(hektarów) 
- uprawia się głównie zboża: ……………… i ………………….. oraz ………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- symbolem węgierskiego rolnictwa jest ………………………. 
 
 
 
 
 


