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1.

Na Slovensku bolo v roku 2017 v prevádzke okolo 450 km diaľnic. Ktorý štát Európy má
najvyššiu celkovú dĺžku diaľnic (vyše 12-tisíc km)? V ktorých štátoch sa nenachádza žiadna
diaľnica? Prečo?
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2.

Pri pohľade na mapu vidieť, že diaľničná sieť má nerovnomernú hustotu. Ktoré štáty majú
najviac kilometrov diaľnic na km2? Ktoré rozlohou veľké štáty majú diaľnic málo?
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3.

Na trasy ciest vplývajú aj prírodné podmienky. Ako sú ovplyvnené trasy európskych diaľnic
pohoriami a inými prírodnými prekážkami? Príklady zakreslite do mapy.
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4.

Ktoré je od Bratislavy najvzdialenejšie európske mesto, do ktorého by ste mohli cestovať
autom a počas cesty ani raz nezísť z diaľnice? Trasu cesty (ciest) zakreslite do mapy.
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5.

Diaľnice sú ako žily, ktoré prepájajú časti (mestá) organizmu (štát, svetadiel). Ich hustota
stúpa v husto zaľudnených oblastiach. Ktoré mestá sú na mape viditeľné, aj keď na nej nie
sú zakreslené? Vyznačte ich do mapy a pomenujte.
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Mapa zobrazuje európske diaľnice v roku 2014.
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