
Geografia 7.ročník    od 20.4.2020 do 1.5.2020 časť  tretia  

Téma: FÍNSKO A POBALTSKÉ KRAJINY LITVA,  LOTYŠSKO,  ESTÓNSKO 

FÍNSKO – hlavné mesto Helsinki, rozlohou 7-krát väčšie ako Slovensko, počet obyvateľov rovnako ako 

SR, hustota osídlenia nízka /16 obyvateľov na 1 km2/,podiel mestského obyvateľstva trochu vyšší ako 

u nás,  ugrofínska jazyková skupina, na severe Laponci,  štát vznikol po 1. Svetovej vojne, predtým 

súčasť Švédska a Ruska 

Susedia: Švédsko, Nórsko, Rusko, obmýva ho Botnický a Fínsky záliv 

Povrch: Fínska jazerná plošina modelovaná ľadovcom 

Podnebie:  chladnejšie ako v Nórsku a vo Švédsku, výskyt ihličnatých lesov, tajga – ¾ celého územia 

Vodstvo: jazerá – Saimaa, Inari, Pielinen 

Hospodárstvo: pestuje sa raž, zemiaky, chov sobov, hovädzieho dobytka, výroba nábytku, papiera, 

výroba elektroniky, telekomunikačných prístrojov, ťažba medi, olova,zinku 

Mestá: Tampere, Turku,  Lahti – športové stredisko 

Litva –hlavné mesto Vilnius, Lotyšsko – hlavné mesto Riga, Estónsko – hlavné mesto Tallinn 

Krajiny územne menšie, počet obyvateľov menej ako na Slovensku, hustota vyššia ako v severských 

krajinách, ale podpriemerné hodnoty ,Estón,ci – ugrofíni, Litovci a Lotyši iná /baltská/ jazyková 

skupina, povrch nížinatý, prevláda chov hovädzieho dobytka, vysoký podiel lesov,drevospracujúci 

priemysel, elektrotechnika, presná optika a mechanika, v minulosti dôležitý obchod – hanzovné 

mestá – dnes pamiatky UNESCO, členy EÚ od roku 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma :  OPAKOVANIE ZÁPADNEJ  A  SEVERNEJ EURÓPY 

Vytlačiť a vypracovať  

1. Medzi  5 rozlohou najväčšie štáty ZE a SeE: 

2. Mená  3 ostrovných štátov 

3. Jediný vnútrozemský a súčasne najmenší štát: 

4. 2  najpočetnejšie a najvyspelejšie štáty: 

5. Štáty s germánskou jazykovou skupinou – 

Śtáty s románskou jazykovou skupinou – 

Štáty s ugrofínskou jazykovou skupinou – 

6. Zakladajúce štáty EÚ /4/ 

7. Štáty, ktoré nie sú v EÚ / 3/ 

8. Štáty s prevládajúcimi nížinami/5/ 

9. Štáty, ktoré obmýva Baltské more/5/ 

10. Štáty s viac ako polovičným podielom lesov /4/ 

11. Štát s viac ako polovicou ornej pôdy 

12. Brúsenie diamantov má tradíciu v 

13. Krajina tulipánov a veterných mlynov  

14. Krajina ľadovcov, sopiek, gejzírov 

15. Krajina fjordov 

16. Centrum EÚ 

17. Krajina rýchlovlakov TGV 

18. Turisticky najnavštevovanejší štát 

19. Štáty s vikingským krížom v štátnej vlajke 

20. Krajina kvalitnej ocele 

 

 

 


