SZKOLNY KONKURS WIEDZY GEOGRAFICZNEJ Z CYKLU
WĘDRÓWKI PO EUROPIE
„SĄSIEDZI POLSKI"
1. Wymień państwa sąsiadujące z Polską i podaj ich stolice w kolejności od granicy
zachodniej:
a) .......................................................
b) …………………………………….
c) …………………………………….
d) ……………………………………
e) ……………………………………
f) …………………………………….
g) …………………………………….
2. Spośród krajów sąsiadujących z Polską wypisz te, które nie mają dostępu do morza:
a) .......................................................
b) ........................................................
c) ……………………………………….
3. Który z sąsiadów Polski położony jest jednocześnie nad Morzem Bałtyckim i Morzem
Północnym?
………………………………………………………………………………………..
4. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy geograficzne. Uwaga, nie wszystkie nazwy
można wykorzystać!
Ren, Dunaj, Alpy, Hamburg, Niemen, Łaba, Kowno, Pilzno, Pojezierze Litewskie, Sudety,
Kijów
Nazwa państwa

Krainy geograficzne

Rzeki

Miasta

Niemcy
Litwa
Czechy

5. Wpisz nazwę państwa, którego dotyczy poniższy opis.
a) Posiada wielkie zasoby surowców mineralnych i duże obszary żyznych gleb. Jednak rolnictwo i
przemysł są mało wydajne.
………………………………..
b) Jest krajem wybitnie nizinnym, bez podstawowych surowców mineralnych. Mimo słabych gleb,
wytworzonych na osadach polodowcowych i rozległych obszarach bagiennych, ponad 60%
powierzchni kraju stanowią użytki rolne.
………………………………….

c) Jest krajem o najmniejszej powierzchni, wybitnie nizinnym; jest światowym potentatem
bursztynowym. Bursztyn eksportowany jest na skałę przemysłową.
……………………
6. Wpisz nazwę kraju, który trzeba odwiedzić, aby zobaczyć:
a) Zamek spiski-.................................................
b) Bramę Brandenburską- ...................................
c) most Karola-...................................................
d) Kreml- ...........................................................
e) Ostrą Bramę- .................................................
f) Hradczany-.....................................................
7. Który z sąsiadów Polski posiada największą liczbę ludności?
a) Czechy
b) Niemcy
c) Ukraina
d) Słowacja
8. Które państwa sąsiadujące z Polską wstąpiły wraz z nią do Unii Europejskiej?
Kiedy to było? (podaj rok)
…………………………………………………………………………………………
9. Który z sąsiadów Polski ma największą powierzchnię?
a) Litwa
b) Białoruś
c) Niemcy
d) Ukraina
10. W którym państwie doszło w 1986 r. do wybuchu elektrowni atomowej?
…………………………………
11. W którym z czeskich miast otwarto elektrownię jądrową, pomimo protestów ekologów i
rządu Austrii?
a) Temelin
b) KarloweWary
c) Pilzno
d) Liberec
12. Przez które stolice przepływają poniższe rzeki?
a) Dunaj -........................................
b) Sprewa-.......................................
c) Dniepr - .......................................
d) Moskwa- ....................................
13. Zagłębie Ruhry to najbardziej uprzemysłowiony obszar w zachodniej części Europy
leżący nad:
a) Łabą
b) Dunajem
c) Renem
d) Wisłą

14. Głównym surowcem energetycznym Białorusi jest:
a) węgiel kamienny
b) torf
c) węgiel brunatny
d) ropa naftowa
15. Największa niemiecka wyspa to:
a) Uznam
b) Rugia
c) Zelandia
d) Bornholm
16. Obok poniżej wypisanych koncernów napisz, w którym państwie się one
znajdują:
a) BMW- .........................
b) Siemens- .....................
c) Bayer- ........................
d) Bata- .........................
17. Uzupełnij:
Najwyższym szczytem Czech jest ...................... o wysokości .................. , natomiast
najwyższym szczytem Słowacji jest ............................ o wysokości
..............................
18. Z którym państwem kojarzysz niżej wymienione potrawy?
a) knedliki- …………………..
b) cepeliny (kartacze)- ………………
c) frankfuterki ……………………….
d) kluseczki z bryndzą- …………….
e) barszcz- ………………………….
19. Poniżej przedstawiono kontury sąsiadów Polski. Rozpoznaj państwa.

a) ………………….

b) ……………..…

c) …………….……

d) ……………….
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