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Imię i nazwisko Data Klasa

KARTA PRACY DO LEKCJI 22.
PODSUMOWANIE DZIAŁU

Zadanie 1. Wytnij kartoniki i odpowiednio je uporządkuj.

Wybrzeże szkierowe Imigranci w Europie Odległość od morza Klimat astrefowy

Przedmieścia wielkich 
metropolii

Europejska Wspólnota 
Gospodarcza (EWG) Klimat śródziemnomorski Fundusze strukturalne

Europa Południowa Usługa Islandia Lawa

Starzenie się 
społeczeństwa Węgry Gibraltar Ciepłe prądy morskie

Hydroenergetyka Dania Energetyka słoneczna Beneluks

Energetyka wiatrowa Wybrzeże klifowe Schemat 2+1 Rewitalizacja

Europa Kosowo Wnętrze Ziemi Magma

Efektywność energetyczna Europejska Wspólnota 
Węgla i Stali

Wulkanizm i trzęsienia 
ziemi na Islandii

Szerokość geografi czna 
a klimat

Tworzą ją roztopione skały 
znajdujące się w głębi Ziemi. 
Czasem pod wpływem 
wysokiego ciśnienia wypływa 
na powierzchnię.

Cechuje się słonecznym, gorącym 
i suchym latem oraz opadami 
występującymi zimą.

Są bardzo rozległe i pełnią 
głównie funkcje mieszkaniowe. 
Dojazdy mieszkańców do pracy 
w centrum powodują bardzo 
duży ruch uliczny i kłopoty 
komunikacyjne wymuszające 
rozwój transportu zbiorowego.

Terytorium, które według 
prawa międzynarodowego 
jest częścią Serbii, a w 2008 r. 
ogłosiła niepodległość. Jest 
uznawana obecnie przez ponad 
100 państw świata, a nieuznawana 
przez ONZ.

Jej szybki rozwój nastąpił 
w Norwegii, Albanii, Austrii, 
Islandii, Szwecji oraz Szwajcarii.

Dzięki jej zwiększeniu państwa 
europejskie jako jedyne na 
świecie ograniczyły w ostatnich 
latach zużycie energii.

Odróżnia się wyraźnie od klimatu 
obszarów otaczających tej samej 
strefy, np. charakteryzujący się 
piętrowością klimat obszarów 
górskich.

Powstała na mocy tzw. traktatów 
rzymskich z 1957 r.

Pozwalają na roz wijanie 
najuboższych regionów Europy.

Składa się z zewnętrznej warstwy 
skalnej – skorupy ziemskiej, 
płaszcza ziemskiego oraz 
jądra Ziemi.

Została ukształtowana w wyniku 
wciąż aktywnych procesów: 
wulkanizmu i trzęsień ziemi.

Działalność gospodarcza mająca 
na celu zaspokojenie różnych 
potrzeb człowieka. Nie polega 
na wytwarzaniu dóbr.

Ma 10,5 mln km2 powierzchni, 
mniejsza od niej jest tylko 
Australia.

Roztopione skały, które, 
wydostając się na powierzchnię 
ziemi, uwalniają zgromadzone 
gazy, oraz zmieniają swoje 
właściwości chemiczne i fi zyczne.

Im wyższa, tym niższa 
temperatura powietrza, bo mniej 
energii słonecznej dociera w roku 
do danego obszaru.

Jej szybki rozwój nastąpił w Danii, 
Irlandii, Portugalii i Niemczech.
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Jest podstawą wydzielania 
klimatu morskiego 
i kontynentalnego.

Powstała w 1950 r., jako efekt 
deklaracji współpracy między 
sześcioma krajami zachodniej 
Europy (Francją, Niemcami, 
Belgią, Holandią, Luksemburgiem 
i Włochami).

Powstaje w wyniku podcinania 
brzegu przez fale morskie, 
ma strome ściany.

Dominujący model rodziny 
powodujący, że mieszkańcy 
Europy mają coraz mniej dzieci.

Rocznie przybywa tam ponad 
200 mln turystów, którzy 
pozostawiają ok. 160 mld euro. 
Jest to najchętniej odwiedzany 
region świata.

Powodem przyjazdu jest 
zamożność państw europejskich, 
oraz fakt, że w większości 
prowadzą politykę prosocjalną, tj. 
oferują liczne zasiłki i pomoc.

Nadanie nowych funkcji 
zaniedba nym i zdewastowanym 
częściom miasta. Zjawisko 
to zachodzi w wielu dużych 
europejskich ośrodkach.

Niewielkie skaliste wysepki 
powstałe przez częściowe 
zalanie pagórkowatych terenów 
polodowcowych.

Zwiększa się liczebność grupy 
osób w wieku poprodukcyjnym, 
równocześnie występuje niski 
przyrost naturalny.

Przeważają tu uprawy zbóż, 
rzepaku, buraków cukrowych, 
słonecznika, a także owoców 
(winogron, moreli, śliwek) 
i warzyw (papryki, pomidorów, 
kapusty).

Jedyne w Europie terytorium 
zależne. Posiadłość Wielkiej 
Brytanii, będąca ważnym 
centrum usługowym.

Powodują wzrost temperatury 
i opadów na wybrzeżu.

Jej szybki rozwój nastąpił przede 
wszystkim w Niemczech, 
Włoszech, Wielkiej Brytanii 
i Hiszpanii.

Region geopolityczny skupiający 
Belgię, Holandię i Luksemburg.

Efekt położenia w dolinie 
ryftowej, na styku dwóch płyt 
litosfery.

Słynie z chowu trzody chlewnej 
i produkcji mięsa wieprzowego, 
a także mleka, jogurtów, serów. 
Uprawia się tu pszenicę, jęczmień, 
buraki cukrowe, rośliny paszowe 
(np. kukurydzę) i rzepak.


