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Francúzsko
•

Rozloha : 547 030 km²

•

Počet obyvateľov : 62,7 mil. obyvateľov

•

Hlavným mestom je Paríž

•

Je jedným zo zakladajúcich členov Európskej únie

•

Patrí medzi najväčšie a hospodársky
najrozvinutejšie krajiny Európy

•

Hraničí na severovýchode s Belgickom a
Luxemburskom ,
na východe s Nemeckom a Švajčiarskom ,
na juhovýchode s Talianskom a na juhu
so Španielskom ,
Andorrou a Monakom

Geografia
Vodstvo:
• Seina na severe , ktorá preteká
Parížom, Loira a Garonna tečúce smerom na
západ a Rhôna, ktorá vyteká zo Ženevského
jazera a ústi do Stredozemného mora.
• Leží na pobreží Atlantického oceána, Ligúrského a
taktiež Stredozemného mora
• Nachádzajú sa tu Biskajský a Lionský záliv

Pohoria:
• Alpy(najvyšší vrch Mont Blanc 4810 m. n. m),
Pyreneje

Podnebie
• Vo Francúzsku sa vyskytujú 3 typy podnebia:
oceánske (západ krajiny)
stredomorské (juhozápad krajiny)
kontinentálne(stred a východ krajiny)
• Priemerné denné teploty vzduchu sa v júli a v
auguste udržujú na hodnote okolo 30 °C

Hospodárstvo
Poľnohospodárstvo:
•
•

•
•

Krajina patrí medzi veľkopestovateľov hrozna, ovocia a
zeleniny.
Okrem toho sa tu vo veľkom pestuje pšenica, jačmeň,
kukurica, ovos a zemiaky.
Objemom hospodárskej produkcie je Francúzsko vo svete na
3.mieste a v západnej Európe mu patrí prvenstvo.
Pestujú sa tu kvety z ktorých sa vyrábajú známe parfumy

Priemysel:
chemický ,elektrotechnický ,
strojársky ,textilný ,potravinársky ,energetický

Ťažba:
čierne uhlie, ropa ,zemný plyn ,
železná ruda , zinok , zlato, striebro , urán

Doprava
•
•
•
•

•
•
•

Železničná sieť Francúzska, ktorá spája 31 840 km je
najdrahšou železničnou sieťou v západnej Európe
Sú tu veľmi známe rýchlovlaky TGV , ktoré dosahujú
rýchlosť až 320 km/h
Nachádza sa tu tiež viacero podzemných železníc a
električiek, ktoré dopĺňajú autobusovú dopravu.
Na novom trhu s automobilmi prevládajú národné
značky aké sú : Renault ,Peugeot a Citroën
Je tu veľmi hustá sieť diaľnic
Nachádza sa tu približne 478 letísk a pristávacích plôch
Vo Francúzsku sa nachádza 10 väčších prístavov, najväčší
sa nachádza v Marseille

Gastronómia
• Vyznačuje sa svetovo preslávenou
kuchyňou a rôznymi kulinárskymi lahôdkami
• Vo Francúzsku sa vyrába až 370 rôznych druhov syra
• Na cestách určite nezabudnite ochutnať francúzske palacinky
a croissanty
• Najznámejším dezertom je torta Saint Honoré
• Víno sa v tejto krajine konzumuje denne
• Ku každému jedlu je vždy vhodný nejaký druh vína
• Z mäsa Francúzi konzumujú najčastejšie králika alebo hydinu
• Tiež si radi pochutia na prepeliciach, drozdoch a žabích
stehienkach
• Za delikatesu sú považované najmä hydinové vnútornosti
ako pečene a obličky
• Ďalej sú najmä v riečnych oblastiach a prímorských veľmi
obľúbené ryby a dary mora
• Typickým pečivom sú francúzske bagety

Pamiatky
Eiffelová veža, Louvre , Víťazný oblúk , Versailles , Notre-Dame
Eiffelová veža:
Je 324 metrov vysoká
Má 3 poschodia
Je symbolom Francúzska
Louvre:
V múzeu sa nachádzajú veľmi známe umelecké diela :
obraz Mony Lisi od Leonarda da Vinciho , Socha Venuši a veľa ďalších
Víťazný oblúk:
Dal ho vybudovať Napoleon Bonaparte
Meria 50 metrov
Versailles:
Tento zámok bol vybudovaný ako sídlo panovníka
Je tu veľa pekných a zaujímavých záhrad a fontán
Notre-Dame:
Je veľmi spätý s dejinami Paríža
Leží na brehu Seiny
Nachádzajú sa tu veľmi známe chrliče
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