
PITANJA ZA PONAVLJANJE I PROVJERU ZNANJA, VJEŠTINA I KAROTGRAFSKE PISMENOSTI 

JUŽNA EUROPA 

 

Europsko Sredozemlje 

1. Definiraj pojam Sredozemlje.  

2. RB/56. – 1. zadatak – mora, morski prolazi, otoci, mlade ulančane planine. 

3. Koji procesi uzrokovani radom unutarnjih sila ugrožavaju stanovništvo Sredozemlja? 

Navedi i pokaži na GK primjere vulkana. 

4.  Koja je najrasprostranjenija biljna zajednica u Sredozemlju? Koje su poljoprivredne 

kulture karakteristične za sredozemni prostor? 

5. Opiši svojstva Sredozemnog mora i objasni kako ona utječu na gospodarske djelatnosti. 

6. Koje djelatnosti imaju najveće značenje u gospodarstvu država Južne Europe? Objasni 

pojmove suhozid te marikultura (povezati s odgovarajućim gospodarskim djelatnostima). 

 

Italija 

7. Opiši geografski položaj Italije.  

8. Pokaži na GK prirodnogeografske cjeline Italije. (RB/59. – 4. zadatak – cjeline, otoci, 

poluotok, vulkani, zaljevi i morski prolazi, rijeke)   

9. Pokaži na GK ledenjačka jezera i značajne rijeke. 

10. Objasni postanak Padske nizine. Zašto se ona povećava? 

11. Koji su dijelovi Italije najgušće naseljeni? Pokaži na GK. 

12. Koje djelatnosti imaju najveće značenje za talijansko gospodarstvo? 

13. Pokaži na GK regije Italije i najvažnija gospodarska središte (RB/60. – 1. zadatak). 

14. Što je industrijski trokut? Pokaži na GK gradove koje povezuje. 

15. Zašto talijanska vlada ulaže velika sredstva u razvoj juga? 

16. Čime sve Italija privlači brojne turiste? 

 

Vatikan i San Marino 

17. Po čemu je Vatikan jedinstvena država u svijetu? 

18. Koje su djelatnosti važne za gospodarstvo San Marina? 

 

Pirenejske države 

19. Koje otočne skupine pripadaju Španjolskoj, a koje Portugalu? 

20. Što je eksklava? Navedi dva španjolska primjera. 



21. Zašto Portugal ubrajamo među države europskog Sredozemlja, iako nema izlaz na 

Sredozemno more? 

22. Pokaži na GK reljefne oblike – visoravan, mlade planine, nizine Španjolske; značajne 

rijeke Španjolske i Portugala. 

23. Opiši složen etnički sastav stanovništva Španjolske. 

24. Što je usporilo, a što pridonijelo gospodarskom razvoju Španjolske i Portugala? 

25. Koje djelatnosti imaju najveće značenje za španjolsko i portugalsko gospodarstvo? 

26. Pokaži na GK najvažnija gospodarska središta Španjolske i Portugala (RB/62. – 1. zadatak). 

27. Koje su najvažnije gospodarske djelatnosti u Andori? 

28. Kakvo značenje ima Gibraltar? 

 

Grčka, Malta i Albanija 

29. U čemu je važnost Korintskog kanala? Pokaži ga na GK. 

30. Objasni zašto je u Grčkoj najnaseljniji obalni prostor. 

31. Koje djelatnosti imaju najveće značenje za gospodarstvo Grčke, koje za Maltu, a koje za 

Albaniju? 

32. Pokaži na GK najvažnija gospodarska središta Grčke, Malte i Albanije. 

33. Kako se na Malti rješava problem vodoospskrbe? 

34. Koji su osnovni razlozi gospodarske nerazvijenosti Albanije? 

35. Objasni razlike pojmova: primorska i pomorska država. 

 

+ zadaci u RB 

 


