
Temat: Rolnictwo Danii i Węgier      26.03.2020r. 

    Na tej lekcji poznasz zadania i funkcje rolnictwa, • przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki 

rozwoju rolnictwa w Europie, • rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane o największym znaczeniu dla 

rolnictwa Danii i Węgier. Dowiesz się :  czym zajmuje się rolnictwo, poznasz znaczenie terminów: 

decytona, plony, eksport.                                                                                                           

Będziesz potrafił(a)  odczytad dane z wykresów słupkowych i kołowych, • porównad sprzyjające 

rozwojowi rolnictwa cechy środowiska przyrodniczego Danii i Węgier na podstawie mapy, • omówid 

strukturę upraw i hodowli zwierząt w Danii i na Węgrzech na podstawie wykresów i map 

tematycznych,  porównad wydajnośd rolnictwa Danii i  Węgier, na podstawie danych statystycznych. 

(Podręcznik str. 96-105) 

 

Zadanie 1. Na podstawie tekstu w podręczniku na str. 96 – 97 uzupełnij tekst z lukami. 

Dania leży na półwyspie ……………………… oraz na ponad…………….. wyspach. Stolicą 

Danii jest …………………… Dania jest krajem …………………… rozwiniętym 

gospodarczo i jednym z ……………………. Państw świata.  

Węgry leżą w ………………… części Europy. Stolicą Węgier jest …………………………. 

Bardzo dobrze rozwinięta jest w tym kraju produkcja …………………….. 

 

Zadanie 2. Na podstawie informacji w podręczniku na str. 107 wypisz przyrodnicze i 

pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa. 

                                     

 

 

 

 

Warunki rozwoju rolnictwa 

 

przyrodnicze 

 

 ……………………………………. 

 ……………………………………. 

 …………………………………… 

pozaprzyrodnicze 

 

 ……………………………………….. 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 ………………………………………… 

 



 

Zadanie 3. Uzupełnij tabelkę. Wpisz w odpowiednie miejsca litery, którymi oznaczono 

przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Danii oraz na Węgrzech. 

A. Dostęp do wydajnych odmian roślin i nowoczesnych środków ich ochrony. 

B. Położenie w klimacie umiarkowanym ciepłym kontynentalnym. 

C. Przewaga bardzo dużych gospodarstw rolnych. 

D. Przewaga czarnoziemów i gleb brunatnych. 

E. Położenie w klimacie umiarkowanym ciepłym morskim. 

F. Rolnictwo wymagające ciągłego unowocześnienia i wsparcia finansowego. 

G. Przewaga gleb bielicowych i płowych. 

Kraj Warunki przyrodnicze Warunki pozaprzyrodnicze 

Dania   

Węgry   

 

 

Zadanie 4. Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz P, jeśli 

informacja jest prawdziwa lub F – jeśli jest fałszywa. Aby wykonać to zadanie, 

skorzystaj z mapy zamieszczonej w podręczniku na stronie 102. 

1 Większość obszaru Węgier jest przeznaczona pod uprawę słonecznika. P F 

2 Uprawy winorośli znajdują się tylko na wschód od Dunaju. P F 

3 Wokół stolicy Węgier przeważają uprawy warzyw i owoców. P F 

4 Przy wschodniej granicy Węgier znajdują się duże obszary upraw zbóż, 

ziemniaków i buraków cukrowych. 
P F 

5 Na Węgrzech łąki i pastwiska zajmują niewielkie obszary. P F 

 

 Na podstawie mapy ze s. 101 podręcznika odpowiedzcie na pytania:  

a) Jakich roślin uprawia się w Danii najwięcej? 

 b) Czy hodowla zwierząt jest tam dobrze rozwinięta? Jakie zwierzęta się hoduje?  

c) Czy dużą powierzchnię kraju zajmują lasy i tereny niewykorzystane rolniczo?  

d) Czy dużą powierzchnię zajmują uprawy owoców i warzyw? e) Na których wyspach lub w której 

części kraju przeważa uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych? 

Na podstawie mapy ze s. 102 podręcznika odpowiedzcie na pytania:  

a) Czy dużą częśd terytorium Węgier zajmują tereny niewykorzystane rolniczo? 



 b) Jakie rośliny uprawiają Węgrzy? 

 c) W której części kraju przeważa uprawa owoców i warzyw? 

 d) Czy hodowla zwierząt jest tam dobrze rozwinięta? Jakie zwierzęta się hoduje? 

 e) W której części kraju dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych? 

Dokonajcie analizy wykresów i ilustracji ze s. 100–102 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na 

pytania: 

 a) Które miejsce w produkcji żyta w Unii Europejskiej zajmowała Dania w 2016 r.? Które kraje 

produkują więcej żyta niż Dania? 

 b) Ile mięsa wieprzowego wyprodukowała Dania w 2016 r.? Które kraje wyprodukowały więcej mięsa 

wieprzowego niż Dania?  

c) Jak wyglądają gospodarstwa hodowlane w Danii?  

d) Co sprzyja uprawie winorośli na Węgrzech?  

e) Na którym miejscu w Unii Europejskiej pod względem produkcji kukurydzy były Węgry w 2016 r.? 

Które kraje wyprodukowały więcej kukurydzy niż Węgry? 

Na podstawie tekstu Wydajność rolnictwa Danii i Węgier oraz wykresów słupkowych ze s. 103 

podręcznika odpowiedzcie na pytania:  

a) Wyjaśnij znaczenie terminu plony. W jakiej jednostce wyraża się plony? 

b) Ile wynosi udój mleka od jednej krowy w Danii, a ile na Węgrzech? Jakie są plony żyta i ziemniaków 

w tych krajach?  

c) Jaka jest wydajnośd rolnictwa Danii i Węgier? 

 


