6.

Az észak-európai országok

Olvasd el a szöveget! Érdemes átgondolni a feladatok megoldása
előtt, hogy milyen terülteket érint a sok információt tartalmazó
leírás!
Az észak-európai országok
Az Észak-Európai országokat történelmi és kulturális kapcsolataik szorosan
egymáshoz fűzik, gazdaságuk fejlett, állampolgáraik magas életszínvonalon
élnek. Az Észak-Európai országok közé tartozik Dánia, Svédország, Finnország
Norvégia és Izland. Az első három az Európai Unió tagja. Finnország
kivételével, ahol a finnugor nyelvek közé tartozó finn nyelvet használják, a
többi országban indoeurópai eredetű északi germán nyelvcsaládba tartozó
nyelveket beszélik.
Az észak-európai országok erőforrásokban gazdagok és jó példát mutatnak
arra, hogy ezeket az erőforrásokat, hogyan lehet úgy hasznosítani, hogy ezzel
a társadalom a legtöbbet nyerje.
Norvégia az Északi-tengeren hatalmas földgáz vagyonnal rendelkezik,
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Svédország

vasércben

gazdag.

Norvégia

és

Svédország

vízenergiában

rendkívül gazdag. Norvégiában a villamos energiát szinte teljes mértékben
vízerőművekből nyerik. Izlandon a fűtés geotermikus energiával történik,
Dániában

a

villamos

energiát

egyre

nagyobb

arányban

szélerőművek

biztosítják. Finnország áramellátásának nagy része atomerőművekből történik.

Az észak-európai országok ipara sokrétű és korszerű. Norvégia az olcsón
előállított

villamos

szénhidrogén

energiára

kitermeléséhez

alumíniumkohászatot
kapcsolódó

gépek,

telepített.
eszközök

Jelentős
gyártása

a
is.

Svédország Észak-Európa legfejlettebb ipari országa, acél- és gépgyártása
világszínvonalú.

Az

itt

gyártott

teherautók

(Scania)

és

autók

(Volvo)

világszerte ismertek. Finnország hajógyártása kiemelkedő. Az elektronikai ipar
és a hozzá kapcsolódó szoftverfejlesztés Svédországban és Finnországban
fejlett, bár a finn Nokia telefonok egyeduralkodó szerepe a mobiltelefon piacon
teljesen megszűnt.

Dániának a mezőgazdasága, Izlandnak a

halászata

jelentős.
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A szöveg rendkívül sok információt tartalmaz az észak-európai országokról!

TIPP
Segít a szöveg megértésében, ha meghatározod, hogy milyen
területeket érint.
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Feleletválasztó feladat
Jelöld a helyes választ!
Válaszd ki a következő lehetőségek közül, hogy milyen
területek köré csoportosíthatók a szöveg információi!
Ha ez megtörtént, írd a válaszokat egymás alá!

A szöveg érinti az észak-európai országok

Helyes

nyelvi rokonságát
állattenyésztését
iparát
turizmusát
Egyesült Államokhoz való viszonyát
energiagazdálkodását
Európai Unióhoz való viszonyát
kőszéntermelését
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Feleletválasztó feladat
Egy magyar küldöttség indul az észak-európai
országokba, hogy ipari létesítményeket tekintsen meg.
Mit javasolnál nekik melyik országba látogassanak ha a
következők érdeklik a küldöttség tagjait?
Írd be az ország sorszámát a megfelelő létesítményhez!
1. Dánia
2. Finnország
3. Izland
4. Norvégia
5. Svédország

Létesítmény

Ország

Atomerőmű
Tengeri fúrótorony
Geotermikus fűtési rendszer
Szélerőmű
Autógyár, teherautógyár
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Feleletválasztó feladat
Jelöld a helyes választ!
Melyik észak-európai ország tagja az Európai Uniónak?

Az Európai Unió tagja

Helyes

Finnország
Izland
Norvégia
Svédország
Dánia
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Igaz – hamis feladat
Melyik állítás igaz, és melyik hamis az észak-európai
államokra?

Állítás
A finn nyelv az északi germán nyelvcsaládba
tartozik.
Az észak-európai országok természeti
erőforrásokban szegények.

Svédország vasércben gazdag, ipara fejlett.

Finnország földgáztermelése az ország fő
bevételi forrása.
A dán elektromos energiatermelésben
jelentős a szélerőművek szerepe.
Az észak-európai országok egymástól
elszigetelten fejlődtek.

Igaz

Hamis

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz
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