
PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA, VJEŠTINA I KAROTGRAFSKE PISMENOSTI 

SREDNJA EUROPA 

 

Njemačka  

1. Kada su se ujedinile dvije Njemačke? Koji je glavni gospodarski problem Njemačke? 

2. Navedi i pokaži na GK reljefne cjeline Njemačke. 

3. Pokaži na GK najvažnije njemačke rijeke i kanale. U čemu je njihova važnost? 

4. Zašto u Njemačkoj raste ukupan broja stanovnika, iako ima prirodni pad? Koje su najbrojnije 

nacionalne manjine? 

5. Pokaži na GK najgušće naseljena područja Njemačke. 

6. Pokaži na GK regije Njemačke te najvažnija gospodarska središta u svakoj pojedinoj regiji. 

7. Opiši obilježja Porajnja. 

8. Koje je najveće njemačko urbano – industrijsko područje? Pokaži na GK. 

9. Zašto je Frankfurt na Majni globalni grad? 

10. Koje su grane gospodarstva najrazvijenije u Njemačkoj? 

 

Švicarska i Lihtenštajn 

11. Objasni pojam kontinentska država ta navedi primjere među državama srednje Europe. 

12. Objasni pojam neutralna država ta navedi primjere među državama srednje Europe. 

13. Poredaj službene jezike u Švicarske prema njihovoj zastupljenosti. Zašto Švicarska ima čak četiri 

službena jezika? 

14. Pokaži na GK ledenjačka jezera te dvije rijeke koje izviru u švicarskim Alpama. 

15. Što je fen? Koje su njegove posljedice? 

16. Pokaži na GK najgušće naseljeno područje Švicarske. Pokaži mlade ulančane planine. 

17. Koje su najvažnije gospodarske grane Švicarske? Što je tranzit? 

18. Pokaži na GK najvažnija gospodarska središta Švicarske. 

19. Pokaži na GK Lihtenštajn i njegov glavni grad. 

 

Austrija i Slovenija 

20. Pokaži na GK Alpe, austrijska i slovenska jezera te značajne rijeke. 

21. Pokaži na GK najgušće naseljeno područje Austrije i Slovenije. 

22. Koje se dvije etničke manjine ističu u Austriji? Pokaži na GK na kojem području žive. 

23. Koje su najvažnije gospodarske grane Austrije, a koje Slovenije? 

24. Pokaži na GK najvažnija gospodarska središta Austrije i Slovenije. 

 

Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska 

25. Pokaži na GK mlade planine, stara gorja te zaravnjene prostore u ovim državama. 

26. U čemu je važnost Moravskih vrata? Pokaži na GK. 

27. Pokaži na GK najvažnije rijeke i jezero u navedenim državama. 

28. Kojim jezičnim skupinama pripadaju narodi ovih država? 

29. Što znači da je Poljska etnički homogena država? 

30. Pokaži na GK najgušće naseljena područja u ovim državama. 

31. Objasni pojam gospodarska tranzicija i za koje je zemlje karakterističan? 

32. Koje su najvažnije gospodarske grane ovih država? Što su puste? 

33. Pokaži na GK najvažnija gospodarska središta za svaku pojedinu državu. 

+ zadaci u RB (osobito slijepe karte) 


