Rozdział 5. / SĄSIEDZI POLSKI / kartkówka z 3 tematów: Zmiany w przemyśle Niemiec; Turystyczne
atrakcje Czech i Słowacji; Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi

1. Jednostka podziału administracyjnego Niemiec (inaczej kraj związkowy). land
2. W tym sektorze gospodarki pracuje ok. 25% zatrudnionych w Niemczech. Przemysł
Niektórzy podawali produkcja samochodów, sprzętu elektronicznego – to nie jest sektor gospodarki
i w tych dziedzinach nie pracuje aż ¼ zatrudnionych w Niemczech. Patrz podręcznik str. 131
3. Niemiecki koncern motoryzacyjny założony w czasie II wojny światowej jako producent tanich
samochodów dla ludu. Volkswagen
Niektórzy podawali innych producentów np. BMW – to nie był i nie jest producent tanich
samochodów dla tzw. ludu
4. Największy w zachodniej Europie obszar koncentracji przemysłu. Zagłębie Ruhry
Wielu z Was podawało nazwę landu Nadrenia Północna-Westfalia – to zbyt ogólnie – spójrzcie na
mapkę str. 133 – tylko w części tego landu skupia się duży przemysł.
5. Drugie największe miasto Niemiec – duży port nad Łabą blisko Morza Północnego. Hamburg
6. Nazwa państwa, które do 1993 r. było jedynym południowym sąsiadem Polski. Czechosłowacja
Część z Was pisała Czecho-Słowacja, zaliczyłem tak pisaną nazwę, chociaż tak kraj nazywał się tylko
w latach 1990-1992, a wcześniej przez bardzo długi czas nazywał się Czechosłowacją.
7. Podaj wszystkich sąsiadów Polski, których walutą jest euro. Niemcy, Słowacja, Litwa
Część osób podawało Rosję , Ukrainę, Białoruś – kraje te nie są nawet członkami Unii Europejskiej,
więc tym bardziej nie mają waluty euro. Czechy są członkiem unii, ale tak jak my nie mają euro
(walutą tam jest korona czeska).
8. Najwyższe góry Słowacji dzielone z Polską – będące częścią łańcucha Karpat. Tatry
Niektórzy podali nazwę Gerlach – to jest pojedynczy, najwyższy szczyt Słowacji i Tatr, a chodziło o
góry.
9. Najstarsza, historyczna i bardzo piękna dzielnica Pragi. Hradczany
Podawaliście Złotą Uliczkę – to jest jak nazwa wskazuje ulica a nie dzielnica (patrz str. 141).
10. Kraj, którego częścią do 1991 r. była Litwa i Białoruś. Związek Radziecki
Niektórzy pisali Rosja. Litwa i Białoruś nie były częścią Rosji, gdyż te państwa łącznie z Rosją
(w sumie to aż 15 państw) powstały z rozpadu Związku Radzieckiego.
11. Słynny zabytek Wilna z ważnym dla Polaków świętym obrazem. Ostra Brama
Niektórzy podawali obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej – chodziło o zabytek z tym obrazem.
12. Zabytkowe miasto na Litwie na południowy-zachód od Wilna ze słynnym zamkiem na wyspie. Troki

