Увод
� Поштовани ученици!

� Поштовани педагози!

 Зашто се људи баве природним наукама и уопште
науком? Зашто се неки неуморно муче сложеним
детаљима и односима?
 Свет око нас је огроман и компликован, али истовремено узбудљив и очаравајући.
 Ова двојност је карактеристична и за природне науке. Користећи њене методе, на најефикаснији начин откривамо тајне света у којем живимо. Сазнајемо како функционишу и развијају се ствари које
нас окружују. Добијамо одговоре на питања која се
тичу наше будућности, или се упознајемо са опасностима, везаним за нашу ужу или ширу околину
после чега можемо размислити како да је бранимо.
 Сазнања о збивањима у свету су све бројнија,
што многе одвраћа од удубљивања у природне науке. Међутим, њене методе су једноставне:
верујмо доказима који се могу проверити експериментима и посматрањима. Пратећи овај једноставан принцип, пред очима нам се отвара очаравајући свет који је лепши од најлепших бајки.
 Током путовања у седмом разреду, обишли сте континенте и океане планете Земље, упознали сте тамошње људе, попели сте се на највеће планинске
врхове, спустили се до највећих морских дубина,
стекли сте увид у дуг историјат Земље и упознали
се са важним узајамним везама природе и друштва.
 У осмом разреду се полако враћамо кући. Прво
ћемо обићи пределе и државе Средње Европе,
упознаћемо се са овдашњим друштвима и народима. У другом полугодишту ћемо обићи целу
Мађарску. Пробаћемо да је сместимо у свету,
сазнаћемо како функционише, како се мења наша непосредна географска околина. Открићемо Мађарску.

 Захваљујемо се што сте одабрали овај нови уџбеник
из нове породице књига. Приликом стварања серије
Панорама водили смо се мишљу да она задовољи
потребе за све већим знањем у данашњем динамичном животу и да мотивише ученике за самосталним
стицањем знања. Које новине обухватају ове књиге?
 Можда је најуочљивије то што лекције одмах почињу једном сажетом страном. Те уводне скице савладавањем технике издвајања важних делова ученицима олакшавају учење код куће, а Вама проверу
знања. Решавајући задатке, ученици сами доносе
закључке, па се могу враћати на те стране, и прочитати дефиниције, законе итд. везане за њих.
 Стигли смо и до друге новине: мноштво активности
приликом решавања задатака. Доказана је чињеница да је знање које ученик стиче искуством много
дубље и трајније него знање стечено пасивним путем. Суштина ове новине је: смањити број „изјава“
и повећати улогу усвојеног знања које је наставник
пренео.
 Трећа промена у односу на досадашње је развијање
компетенција. Данас се очекује од уџбеника да не
пружа само знање из области датог предмета, него
да да преглед и из других области живота, односно
да комплексно развија ученика. Уџбеник дакле садржи задатке за развој компетенција из разумевања
текста на матерњем језику, речник енглеских појмова за развој енглеског језика и збирку линкова за
развој информатичког знања.
 На крају истичемо и нови дизајн. Можете приметити
да је садржај књиге спакован на атрактивнији начин
за модерне, младе ученике који су навикли на свет
интернета и медија. Ово смо урадили зато јер смо
желели да већ код првог сусрета са градивом пробудимо ученичку радозналост према предмету.
 Надамо се да ће ученици путем ове серије променити поглед на свет и да ће уз Вашу помоћ заволети
природне науке.

Желим свима узбудљив повратак
Аутор

Успешан рад жели Вам издавач и одговорни уредник
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Упутство за употребу
 Препоручујемо да прочитате на почетку часа уводну скицу са почетка лекције. Детаљно проучавање
предлажемо тек када ученици реше по један задатак везан за лекцију. Ова страна садржи сажето
знање приказано у виду теза, дефиниције.
 У лекцијама је много практичних задатака и оних
који наводе на размишљање. За њихово решавање
биће неопходан географски атлас, односно најновији статистички подаци који се могу пронаћи на
интернету. За решавање задатака за које је потребно више простора, предлаже се употреба свеске.
 Рад на часу свакако вреди допунити сакупљачким
радом код куће да би ученици добили што целовитији преглед датог предела.
 На уџбеник се надовезује збирка задатака која ће
омогућити утврђивање наученог, а погодна је за
рад код куће или на додатним часовима. Тематика
прати садржај уџбеника, разноврсним задацима
различите тежине учвршћује научено, диференцира и развија таленат. Поврх свега, садржи неколико „обимних“ пројеката који подстичу ученике на
виши ниво активности и заједничко истраживање
ван часова, а који су везани за градиво.
 За серију Панорама се везује Панорама енциклопедија природних наука која се може користити
и независно. У њој се налазе објашњења најваж-

нијих стручних термина из четири природна предмета. Поред проширивања знања из овог предмета
у седмом, може користити и током осмог, деветог и
десетог разреда.

На крају лекције се унутар плаве основе налазе задаци који олакшавају разумевање прочитаног текста, развијајући компетенције из матерњег језика.
После понављања на крају четири велика поглавља налази се део чији је наслов Из ђачког угла. У њему су
поново објашњена нека сложена питања која се појављују у појединим лекцијама.

Речник

Српско-мађарско-енглески речник помаже у сналажењу на страним језицима.
Речник није свеобухватан, него су дати само важнији
кључни термини.

Линкови

Листа линкова води до страница које садрже занимљивости у
вези градива. Нисмо после сваке лекције поставили линкове,
а нисмо унели ни све могућности. Међутим, на страници
Nemzedékek Tudása (www.ntk.hu/Panorama) можете пронаћи
актуелне web странице које се везују за градиво природних
предмета.
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ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ

1. Природно–географске карактеристике
Средње Европе
 Рељеф и површина Средње Европе je изузетно разноврстан. Најважнија карактеристика је повећање
просечне надморске висине од севера ка југу.

� Ледом обликована Немачкопољска низија

 Немачко-пољска низија се простире у северном
делу Немачке и Пољске.
Током леденог доба површину је обликовао дебео ледени покривач који је са Скандинавских
планина донео велику количину наносног материјала (тзв. моренски материјал) и наталожио
га овде.
Између наносних брежуљака формирана су језера.
 Крећући се према југу све већи значај у обликовању рељефа имају реке.
Ту се могу наћи лесна земљишта.
 Обале Северног и Балтичког мора се и данас изграђују.
Од песка који је донешен таласима ветар је формирао дине.
Дине се крећу.
Нагомилани песак паралелан са обалском линијом ствара препреку која се назива спруд*.

� Област громадних планина
 Централни део Средње Европе је област громадних
планина. Чланови:
Немачке средње планине
Пољске средње планине
Ободне планине Чешког басена

 Ове планине су настале у старом геолошком добу
тзв. херцинском орогенезом.
 Ободни делови су богати налазиштима каменог
угља, камене и калијумове соли.

� Врх Европе: Алпи и Карпати
 Најјужнија целина Средње Европе је област високих планина.
Висина планинских ланаца Алпа местимично
прелази 3-4 хиљаде метара,
Карпати
Карпатски басен.
Између планинских венаца се пружају уздужне
долине.

� Клима Средње Европе
 Слично рељефу и клима Средње Европе је разноврсна.
 Западни део Немачко-пољске низије је под утицајем океанске климе.
 Ка југу и истоку је све већи утицај континенталне
климе.
 Некадашње листопадне шуме су великим делом
уништене због развоја пољопривреде.
 На високим планинама влада планинска клима.
Повећањем надморске висине температура опада (приближно 0,5°С на 100 метара).
Количина падавина се повећава.
На основу овога се мења и вегетација.
*Овaj процес и даље трајe.

Ветроелектране у Немачко-пољској низији
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I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
1.

Где су направљени снимци? Означи их на карти.
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2.

Да ли си био некада у пределима који су приказани у првом задатку? Са којим облицима рељефа си се упознао? Напиши састав о утисцима и прочитај разреду. Ради у свесци.

3.

На територији Немачко-пољске низије често се виде појединачне
стене великих димензија које изгледају као да не припадају том месту.
Називамо их лутајуће камење. Шта мислиш, одакле су стигле тамо?

4.

3.

Лутајући камен

5.

Немачке средње планине

Потражи на интернету слике дина и спрудова Балтичког мора. Како
оне настају? Одакле добијају материјал?

cse

5.

Потражи када се дешавала Херцинска орогенеза и које планине
Средње Европе припадају овом планинском систему.
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1. Природно – географске карактеристике Средње Европе
6.

Означи на карти ободне планине Чешког басена, Немачке и Пољске средње планине.

7.

Потражи на карти неколико превоја који имају важну улогу у
Алпском саобраћају. (Превој: најнижи део планинског ланца.)

8.

Информиши се, а затим шематски прикажи висинску биљну зоналност на Алпима.

Превој Симплон, Швајцарска

7.

10
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I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ
9.

Упореди климатске дијаграме Минхена и Св. Антона. Какве закључке можеш да извучеш у вези планинске
климатске зоналности?
Св. Антон (1304 m)
макс. температура
мин. температура

падавине

Ј Ф МАМЈ Ј А СОН Д

Минхен (535 m)
макс. температура
мин. температура

падавине

Ј Ф МАМЈ Ј А СОН Д

19. септембра 1991. алпиниста, пензионер из Нирнберга, Хелмут Симон је пронашао једно мумифицирано тело у долини у Отзалским Алпима. Вест о проналаску
је брзо обишла свет јер се испоставило да је смрзнут човек живео пре 5300 година, у периоду бронзаног доба. Пошто су га пронашли у долини Отзи, назвали су
га Отзи ледени човек. Овај мушкарац непознатог имена добио је посебну пажњу
из угла археологије. После открића подвргли су га детаљним испитивањима да
би добили информације о његовом свакодневном начину живота и пореклу. Био је
висок 160 цм, тежак 45 кг, имао је браду, тамну косу, носио је крзнено одело, прегачу, штитнике за ноге, капут ткан од траве и трске, носио је ранац од гранчица
лешника и тако се кретао.
(извор: www.ng.hu)
Одреди које су изјаве тачне, а које нетачне:
Отзи је живео 5300 г. п. н. е.
Отзи је добио посебну пажњу из угла археологије јер су га пронашли у Отзи долини.
Отзи је био мањи него што су данашњи просечни мушкарци.
Подвргли су га детаљним испитивањима да би открили околности смрти.
Отзи је носио одећу која је одговарала добу у којем је живео.

Речник
камени угаљ – kőszén – coal
глечер – gleccser – glacier
клима – éghajlat – climate
вегетација – növényzet – flora
ледено доба – jégkorszak – ice age
низија – síkság – plain

Линкови

Подаци о времену http://www.met.hu
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2. Природни и друштвени односи
Средње Европе
 Постоје значајне разлике у привредном и друштвеном развоју источног и западног дела Средње Европе.

� Западни део Средње Европе
 Државе ове области су после Другог светског рата
имале континуирани капиталистички развој.
 Савезна Република Немачка (некадашња Западна
Немачка)
била је оснивач Европске економске заједнице, претече Европске уније,
оснивач војне организације НАТО.
После другог светског рата СРН су материјално и
политички помагале велике силе запада, тако да
се брзо развијала и постала водећа економска
сила Европе.
 Аустрија
Територијално мала, али држава са развијеном
привредом.
Располаже јаким међународним привредним везама.
После Другог светског рата годинама је била под
присмотром победничких сила.
1955-те је поново стекла независност (Ово је II
република, пошто је I основана након Првог светског рата.)

Састоји се од 9 покрајина, а званичан назив јој је
Република Аустрија.
Од 1995. је чланица Европске Уније.
 Швајцарска
Због оптималног географског положаја није претрпела тешка ратна оштећења.
У континуитету успешно одржава неутралност.
Један од главних извора високог БДП је концентрација капитала који се слива у финансијске институције на чување и руковање.
Главни узрок високог БДП представљају финансијске институције у које се слива капитал, и извоз производа који захтевају велику стручност.
Швајцарска је чланица ОУН од 2002. године и
није приступила НАТО нити Европској Унији.

� Источни део Средње Европе
 У књизи се обрађују државе источног дела Средње
Европе:
Пољска,
Чешка,
Словачка,
Мађарска,
Словенија и
Румунија.

Оберхаузен, Немачка
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 После Другог светског рата државе су доспеле под
совјетску интересну сферу.
 Пре транзиције из 1989-1990. године, државна диктатура социјалистичког типа је била типична за
друштвено и привредно уређење.
 Ове државе су
биле чланице Вршавског војног блока,
и Савета за узајамну економску помоћ.
 Већина држава ове регије је ушла 2004. у ЕУ,
а Румунија је постала члан 2007;
све су чланице НАТО.
 Привредни производи источног дела Средње Европе нису били конкурентни на светском тржишту
због такозваног социјалистичког начина производње.
 Страни капитал има незаобилазну улогу у економији региона
У односу на укупну националну производњу овог
подручја, ¼ потиче од фирми које су у иностраном власништву.
 Местимично се због застареле производне технологије јавља проблем загађености животне средине.
Због експлоатације племенитих метала у румунским рудницима живи свет Карпатског басена је
био угрожен јер је 2000. године цианид у више
таласа доспео у Тису.

Изградња хидросистема Габчиково у Словачкој
од 1980-их година изазива озбиљну политичку
затегнутост између Словачке и Мађарске.
У Чешкој, у ваздух доспева много сумпор-диоксида, угљен-моноксида и азот-диоксида због
термоелектрана које користе мрки угаљ (киселе
кише).

� Становништво
 За становништво Средње Европе је карактеристично постепено старење.
Понегде је приметна депопулација (Аустрија,
Мађарска, Немачка).
У Руминуји је депопулацију изазвала и емиграција дела становништва ка Западној Европи.
 Проблем интеграције у већинску популацију западног дела Средње Европе има део емиграната
или њихових потомака рођених у другим државама
због вере и различитог културног наслеђа.
Језичке, религијске и културне разлике се примећују и после више генерација што често ствара
интеграционе проблеме.
 У појединим државама источног дела Средње Европе нерешени проблеми националних мањина
доводе до затегнутости.

Шенбрун, Аустрија
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2. Природни и друштвени односи Средње Европе
1.

Наведи источне државе Средње Европе.

2.

Којој војно-политичкој, односно привредној организацији је припадала Савезна Република Немачка од 1955. године? Којој војно-политичкој односно привредној организацији су припадале државе источног
дела Средње Европе?

Пољска народна ношња

1.

3.

Са којим друштвеним проблемима се суочава Средња Европа када
је становништво у питању?

4.

Попуни кружни дијаграм на основу датих података о националној
структури у Румунији и Словачкој.

Словачка: Словаци (86%), Мађари (9,5%), Роми (1,7%), Украјинци (1%).

Акушерство

ија

Сло
ва

2.

Рум
ун

Војни авион

Румунија: Румуни (89%), Мађари (6%), Роми (2,5%), Украјинци, Немци,
Руси (0,8%)

а
чк

3.
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5.

Како настају киселе кише?

6.

Наведи три типичне разлике између Западне Европе и источног
дела Средње Европе из угла привреде и друштва.

7.

5.

Утицај киселих киша на вегетацију

8.

Адвент у Бечу

У којим државама Средње Европе се плаћа евром? Потражи податак.

8.

Које државе Средње Европе си посетио? Напиши кратак састав (око
20 редова) о утисцима. Ради у свесци.

Берлински зид (на немачком die Berliner Mauer или Die Mauer, односно зид) опасивао је западни Берлин и представљао је
границу између источног Берлина и Немачке Демократске Републике. Постојао је од 1961. до 1989 .Током хладног рата подељен Берлин је био један од симболa подељености Европе и угњетавања.
13. августа 1961. године бодљикавом жицом су раздвојили источни и западни део Берлина. Ову жичану ограду је касније заменио бетонски зид са заштитним зонама. Током непуне 3 деценије постојања, зид се претворио у све префињенију граничну баријеру коју је било скоро немогуће прећи. Покушаји бекства су се често завршавали смрћу бегунаца. Рушењем зида
1989. године завршен је и период хладног рата. Велики део објекта су демолирали после уједињења две немачке државе. Његови остаци данас постоје само на пар места.
Извор: http://hu.wikipedia.org/wiki/Berlin_fal)
Чему је служио Берлински зид?

Који важни датуми су везани уз њега?

Речник
друштво – társadalom – society
привреда – gazdaság – economy
капитал – tőke – capital
загађeње животне средине – környezet-szennyezés –
environmental pollution
киселе кише – savas eső – acid rain

Линкови

Сазнај више о државама Средње Европе, укуцај Средња
Европа на овој страни www.wikipedia.rs
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3. Немачка, најмногољуднија држава
Европске уније
 Победничке силе су после Другог светског рата поделиле Немачку на два дела.
У источном делу је створена Немачка Демократска Република (НДР) са социјалистичким
државним уређењем. Главни град био је Берлин.
У западном делу је настала Савезна Република
Немачка (СРН) са Боном као главним градом.
Ујенињена Немачка је рођена 1990. године.
 Привредни развој СРН је био динамичан упркос
више деценија раздвојености.
Тренутно је после Сједињених Америчких Држава, Јапана и Кине четврта највећа привредна
сила света.
Са својих 82 милиона становника представља
најмногољуднију државу ЕУ, а после Русије је
друга у Европи.

� Пољопривреда
 Немачка пољопривреда је свестрана и развијена.
Задовољава 80% потреба становништва.
 Немачка низија (Germán-alföld) заузима северни
део државе.
Сточарство (говедарство) је водећа грана северног дела низије.

За биљну производњу је карактеристично гајење
крмног биља, кромпира и ражи.
У јужнијим, топлијим пределима са лесним тлом
гаје се кукуруз, пшеница и шећерна репа.
Ту је центар за узгој свиња.
 У централном делу земље се налазе Немачке
средње планине (Német középhegység).
Пољопривредна производња се одвија у котлинама и долинама где је клима пријатнија (планине су прекривене густим шумама).
На јужним падинама се гаји винова лоза (Рајнске шкриљасте планине – Rajnai-palahegység).
Ово је најсеверније подручје Европе у коме се
гаји винова лоза.
Овде производе светски позната рајнска вина.
Најтоплији предео у држави се налази у долини
горње Рајне (Felső-Rajna völgye), па је то погодно
подручје за гајење воћа и поврћа.
 Швапско-Баварски басен (Sváb-Bajor medence) је
створен наносима Дунава и његових притока.
На квалитетном земљишту се гаји пивски јечам
и хмељ.
Они чине базу баварске индустрије пива (у Минхену се сваке јесени организује светски познати
фестивал пива Октоберфест).

Нојшванштајн, Баварска
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� Енергетска привреда и рударство
 Енергетска приверда Немачке је на високом нивоу.
 Производња електричне енергије се дуго базирала
на угљу. (Држава је богата налазиштима мрког и
каменог угља.)
Угљоводоници су последњих деценија преузели
вођство у односу на производњу угља.
 Центри експлоатација каменог угља су
Рурска област (Ruhr-vidék),
и Сарска област (Saar-vidék).
 Центри експлоатације мрког угља су
Доње Лужички (Alsó-Lausitz)
Планина Ајфел (Eifel-hegység)
 У подножју планине Харц (Harz-hegység) се експлоатише камена и калијумова со и оне дају основу
за развој хемијске индустрије. (Са Немачком индустријом ћемо се упознати у наредном поглављу.)

� Поморске луке и речна пловидба
 Најпрометније поморске луке Немачке се налазе у естуарским ушћима река Лабе (Elba) и Везер
(Weser).
Хамбург (Hamburg) је најпрометнија поморска
лука у држави (и други град по величини), Бремен (Bréma) такође.
Росток (Rostock) је највећа лука Балтичког мора
(Balti-tenger) и источног дела земље.
 Немачка располаже густом мрежом река и канала,
зато је за транспорт робе значајан унутрашњи водени саобраћај.

Најважнија саобраћајница је Рајна (Rajna).
Најпрометнија речна лука је Дуисбург (Duisburg).
1992. године је пуштен у промет канал Дунав-Рајна-Мајна. На тај начин је посредним путем повезано Северно и Црно море.

� Заостала источна област
 У северним пределима источног дела државе карактеристична је пољопривредна производња
(Немачка низија).
 На истоку се налази стари-нови главни град Берлин.
Берлин је највећи град Средње Европе.
После Другог светског рата, као и целу државу,
и Берлин су поделили на два дела. (Злогласни
берлински зид је делио град на Источни и Западни Берлин.)
 Остали важни градови источног дела државе
Лајпциг (Lipcse) (центар штампарске индустрије),
Јена (Jéna) (оптика и индустрија ватросталног
стакла),
Дрезден (Drezda) (трговински и културни центар).
 Источни део државе (некадашња НДР) још увек не
може да достигне ниво привредног развоја северног и јужног дела земље.
Да би сустигао развој, држава је 90-их година у
њега улагала 180-200 милиjарди марака на годишњем нивоу. (То је четвороструки-петоструки
износ годишњeг БДП Мађарске.)

Октоберфест, Минхен
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3. Немачка, најмногољуднија држава Европске уније
1.

Уз помоћ атласа на одговарајућа места на немој карти унеси редне
бројеве.
1. Немачка низија, 2. Рајнске шкриљасте планине, 3. Долина горње Рајне,
4. Швапско-Баварски басен, 5. Планина Харц, 6. естуар реке Лабе, 7. естуар реке Везер

1.

2.

Како је настала Немачка низија? Подсети се о претходно наученом.

3.

За који град су тачне изјаве?

Највећи град Средње Европе:
Најважнија лука Балтичког мора:
Центар штампарске индустрије:
Најпрометнија поморска лука Немачке:
Град је познат и по оптичкој индустрији:

Пејсаж Немачке низије

2.

Најважнија речна лука:

4.

Како се мења надморска висина крећући се од севера ка југу? Погледај атлас.

5.
Хамбург

3.

Баварски Алпи

4.

Често пута се у Будимпешти на Дунаву могу видети транспортни
бродови из Дуисбурга под немачком заставом. Којим путем су стигли до
нас?
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6.

Године 1995. је у Немачкој БДП по глави становника износио 29 050
немачких марака. Држава је имала 82 милиона становника. Годишње
је улагала у источне покрајине 200 милиjарди марака помоћи. Наведи
процентуално учешће помоћи упућене источном делу земље у односу
на укупни годишњи БДП Немачке.

7.

Шта је представљао тзв. Ханзеатски савез у средњем веку? Наведи
пет градова Ханзеатског савеза и означи их на немој карти у 1. задатку.

7.

Либек

8.

Напиши кратак
састав о туристичким
знаменитостима неког Немачког града
или области Немачке.
Ради у свесци.
г

Марксбур

Дрезде

Берлин

н

Лудвиг ван Бетовен, један од највећих композитора свих времена, рођен је у Бону у Немачкој 1770. Већ у младости је показао
таленат за музику. Његова прва дела су издали 1783. године. Као младић посетио је Беч где су га упознали са Моцартом;
њихово познанство је кратко трајало.
1792. Бетовен се вратио у аустријски главни град и неко време је учио под руководством Хајдна који је у то доба био један
од водећих бечких композитора (Моцарт је умро претходне године). Настанио се у Бечу, тадашњем главном граду музике
и тамо је живео до краја живота.
Бетовеново виртуозно свирање је утицало на свакога. Био је популаран и као извођач и као учитељ. Убрзо се развио у плодног композитора. Дела су му била прихваћена и лако их је могао продати издавачима.
(Извор: http://www.bfz.hu/vendegmuveszek/egy_vendegmuvesz.php?id=13)
Какву улогу су имале седеће године, градови и људи у Бетовеновом животу?
1770:

1783:

Беч:

Бон:
Моцарт:

Речник
пољопривреда – mezőgazdaság – agriculture
рударство – bányászat – mining
поморски лучки град – tengeri kikötőváros –
seaport town
камени угаљ – kőszén – coal
естуар – tölcsértorkolat – estuary

Линкови

Ако желиш да знаш више о Немачкој посети страницу
http://www.nemetorszag.lap.hu
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4. Индустрија Немачке
 Немачка је највећа и најмногољуднија држава
Средње Европе.
Површина: 312 683 km², број становника: 82 329 000.
Немачка привреда остварује 1/3 укупне производње Европске Уније.
 У светској трговини је на другом месту, после Сједињених Америчких Држава.
Највише су тражени производи хемијске и машинске индустрије.
Водећа је у телекомуникационој и информативној технологији, захваљујући бројним светски познатим компанијама.

� Структура Немачке индустрије
 У 13 савезних покрајина и 3 града са статусом
покрајине (Берлин, Хамбург и Бремен) најзначајније индустријске гране су
машинска,
електроника и електротехника и
хемијска индустрија.
 Производи машинске индустрије су конкурентни
на светском тржишту због
одличног квалитета и приступачне цене.
Због тога је Немачка поред САД водећи светски
дистрибутер производа машинске индустрије.
 Најважнија грана је аутомобилска индустрија.
Немачка је трећи највећи произвођач аутомобила у свету.
Одлучујућу улогу у производњи има шест гигантских компанија: (Volkswagen-Audi са седиштем у Волфсбургу (Wolfsburg), BMW: Минхен
(München), филијала Fordа: Келн (Köln), DaimlerChrysler: Штутгарт (Stuttgart), Оpel: Риселсхајм
(Rüsselsheim), МАN: Оберхаузен (Oberhausen)

 Електронска индустрија и електротехника су
веома развијене. Производи микроелектронике
учествују са 20% на светском тржишту.
Најкарактеристичнији производи су:
 Велика фабричка постројења (турбине, локомотиве, итд).
 Потрошачки производи (средства за домаћинство, hifi уређаји, телевизори, итд).
 Средства микроелектронике (интегрисана
струјна кола, полупроводници итд).
 Најзначајније фирме ове индустријске гране су
гиганти Bosch (Келн) и Siemens (Минхен).
 Немачка је на првом месту у свету по извозу производа хемијске индустрије. Неке гране хемијске
индустрије користе домаће ресурсе (камени и
мрки угаљ, камену и калијумову со итд).
Најважнији производи хемијске индустрије су:
 лекови (први у свету),
 производи петрохемијске индустрије (увезена сирова нафта се транспортује цевоводима и танкерима),
 вештачко ђубриво (од домаћих сировина),
 пластика,
 вештачка влакна и синтетички материјали.
 Најважније фирме хемијске индустрије су:
BASF (Лудвигсхафен на Рајни), Bayer (Леверкузен – Leverkusen). Ове фирме улажу велику
енергију у савремену заштиту животне средине током процеса производње.

� Средњорајнска област
(Közép-Rajna-vidék)

 Средњорајнска област је најстарије и најважније
индустријско подручје Немачке. Овде живи око
30% становништва, а од укупне индустријске производње учествује са 40% .

Фабрика лекова у Леверкузену
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I ГЕОГРАФИЈА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ

 Рурска област је централно подручје региона и
најстарија област тешке индустрије. Тешка индустрија се раније базирала на експлоатацији локалног каменог угља и већ истрошене руде гвожђа
из Рајнских шкриљастих планина. (Данас металургија користи увозене сировине).
 Један део каменог угља се користи у термоелектранама.
Енергија произведена у термоелектранама обезбеђује струју за индустријy електро-челика.
 Сирово гвожђе произведено у металургији првенствено производи тешке машине. Најважнији производи су:
производи војне индустрије,
пољопривредне машине,
рударска опрема и алатне машине,
опрема за металургију,
делови за авионе итд.
 Значајна је и хемијска индустрија Средњорајнске
области.
Најпре се базирала на експлоатацији локалних
лежишта каменог угља,
а у новије време на увезеним угљоводоницима.
 Поједине гране текстилне и лаке индустрије (производња стакла, индустрија слаткиша, производња пива, производња парфема итд.)
у првом реду се ослањају на локално потрошачко тржиште (око 27 милиона становника),
у значајној мери запошљавају женску радну
снагу.
 Последњих деценија због опште кризе у тешкој индустрији
укинуто је неколико стотина хиљада радних места,
многи су се одселили,
велики део напуштених индустријских зона су
претворили у зелене области,
отворено је много нових истраживачких и образовних центара,
привредна структура индустријских подручја је
преуређена: данас су кључне гране аутомобилска индустрија (Ford) и електроника,
захваљујући смањеној производњи тешке индустрије значајно је побољшан квалитет животне
средине.

 Највећи град Средњорајнске области је Келн.
Индустрија је изузетно разноврсна (аутомобилска, хемијска, производња парфема итд).
У средњем веку био је важан културни и трговачки центар, овде је основан први факултет у
10. веку.
 На обали Мајне изграђен је Франкфурт као
значајан индустријски центар,
важан међународни финансијски центар,
истиче се хемијском и аутомобилском индустријом (Opel)
важна раскрсница ваздушног саобраћаја.

� Јужна Немачка
 Јужна Немачка (савезне покрајине Баварска
и Баден-Виртемберг) је нешто већа од територије наше земље, али је број становника скоро
двострук у односу на Мађарску. За индустрију и
привреду је карактеристично следеће:
овде нису настале огромне индустријске зоне
попут Рурске области,
индустријска производња са развила у великим
градовима,
развијена прехрамбена индустрија се базира
на развијеној пољопривреди.
Јужна Немачка је област са најдинамичнијим
привредним развојем: више од 30% индустријске производње потиче одавде.
 Природне лепоте Алпа (Alpok) и Шварцвалда
(Fekete-erdő) привлаче туристе.
50% немачког прихода од туризма потиче из
Јужне Немачке.
 Два најважнија града Јужне Немачке су:
Минхен (главни град Баварске): центар науке и
уметности, са значајном производњом аутомобила (BMW), електротехником и војном индустријом.
Штутгарт (Баден-Виртемберг): други по величини у Јужној Немачкој. Значајна је производња
аутомобила (Mercedes, Porsche) и електротехника (Bosch).

Франкфурт
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