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GEOGRAFIA POLSKI 
 

 

Pytania przed czytaniem tekstu: 

 czy wiesz, z jakimi krajami sąsiaduje Polska? 

 czy znasz podział administracyjny Polski? 

 czy znasz jakieś polskie miasta, rzeki, góry? Jeśli tak, to gdzie się znajdują? 

 czy warto poznawać nowe kraje? Dlaczego? 

 czy byłeś/-łaś kiedyś w Polsce? Co tam widziałeś/-łaś? 

 

Polska (Rzeczpospolita Polska) to kraj nad brzegiem Morza Bałtyckiego w 

Europie Środkowej, którego powierzchnia wynosi 312 679 km² (trzysta 

dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć kilometrów kwadratowych), 

co daje jej 9 (dziewiąte) miejsce pod względem wielkości terytorium w Europie 

oraz 70 (siedemdziesiąte) miejsce na świecie.  

Według stanu na 2014 (dwa tysiące czternasty) rok populacja Polski liczy 

38 483 957 (trzydzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące 

dziewięćset pięćdziesiąt siedem) osób, dzięki czemu zajmuje pod względem 

liczby ludności 34 (trzydzieste czwarte) miejsce na świecie, a 6 (szóste) w Unii 

Europejskiej. 
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Rzeczpospolita Polska graniczy z 7 (siedmioma) państwami: 

 z Rosją (obwód kaliningradzki) na północy – 210 km (dwieście dziesięć 

kilometrów); 

 z Litwą na północy – 104 km (sto cztery kilometry); 

 z Białorusią na wschodzie i północnym wschodzie – 418 km (czterysta 

osiemnaście kilometrów); 

 z Ukrainą na wschodzie i południowym wschodzie – 535 km (pięćset 

trzydzieści pięć kilometrów); 

 ze Słowacją na południu – 541 km (pięćset czterdzieści jeden 

kilometrów); 

 z Czechami na południu i południowym zachodzie – 796 km (siedemset 

dziewięćdziesiąt sześć kilometrów); 

 z Niemcami na zachodzie i północnym zachodzie – 467 km (czterysta 

sześćdziesiąt siedem kilometrów). 

Ogółem długość granic Polski wynosi 3511 km (trzy tysiące pięćset 

jedenaście kilometrów), z czego 440 km (czterysta czterdzieści kilometrów) 

stanowi granica morska. 
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Najdalej wysunięte punkty Polski to: 

 miejscowość Jastrzębia Góra – kurort nad Morzem Bałtyckim; 

 szczyt Opołonek w pasmie Bieszczadów Zachodnich; 

 kolano Odry obok wsi Osinów Dolny; 

 kolano Bugu we wsi Zosin.  
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Polska graniczy z siedmioma krajami. X  

2. Na północnym wschodzie Polska graniczy z Łotwą.   

3. Polska ma najkrótszą granicę z Rosją.   

4. Polska ma dłuższą granicę morską niż lądową.   

5. Najdalej wysuniętym punktem na północ jest Jastrzębia Góra.   

 

Polska leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego – różnica czasu między 

Polską a Ukrainą to jedna godzina; w chwili, gdy na Ukrainie jest godzina 12:00 

(dwunasta), w Polsce jest dopiero 11:00 (jedenasta). 

Terytorium Polski znajduje się w strefie wilgotnego klimatu 

kontynentalnego, tj. (to jest) klimatu przejściowego. Średnia roczna temperatura 

powietrza w Polsce wynosi 7-9°C (od siedmiu do dziewięciu stopni Celsjusza). 

W Polsce zdecydowanie przeważają tereny nizinne, zajmujące aż 75% 

(siedemdziesiąt pięć procent) powierzchni kraju, średnia wysokość wynosi tylko 

173 m n.p.m. (sto siedemdziesiąt trzy metry nad poziomem morza). Niziny 

występują na północy i w środkowej części kraju, a góry i wyżyny na południu. 

Najniższy punkt Polski – depresja – znajduje się na Żuławach Wiślanych w 

województwie pomorskim i wynosi 1,8 m p.p.m. (jeden i osiem dziesiątych 

metra poniżej poziomu morza).  

W Polsce występują następujące góry:  

 Góry Świętokrzyskie – masyw górski położony na Wyżynie Kieleckiej; 

 Karpaty – łańcuch górski na terytorium 7 (siedmiu) krajów, w skład 

którego wchodzą w jego polskiej części m.in. (między innymi) Tatry – 

najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat, Pieniny, Beskidy i Bieszczady; 

 Sudety – łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i 

północnych Czech. 

Na terytorium Polski jest 70 (siedemdziesiąt) szczytów powyżej 2000 

(dwóch tysięcy) metrów wysokości, wszystkie w Tatrach. Najwyższy szczyt 

Polski to Rysy – góra położona na granicy polsko-słowackiej w Tatrach 

Wysokich. Po polskiej stronie szczyt ma wysokość 2499 m n.p.m. (dwa tysiące 

czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć metrów nad poziomem morza).  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Opo%C5%82onek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bieszczady_Zachodnie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bug
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zosin_%28powiat_hrubieszowski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%84cuch_g%C3%B3rski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82noc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
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Ze względu na różnorodność poszczególnych obszarów kraju Polska 

została podzielona na siedem krain geograficznych: 

– pas młodych gór fałdowania alpejskiego (Karpaty); 

 pas kotlin podkarpackich;  

 pas wyżyn;  

 pas starych gór (Sudety i Góry Świętokrzyskie);  

 pas nizin środkowopolskich;  

 pas pojezierzy; 

 рas pobrzeży. 
W skład Polski wchodzą dwie wyspy na Morzu Bałtyckim – Uznam i 

Wolin, a także wiele w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich na Pojezierzu 

Mazurskim. Ten właśnie region położony na północnym wschodzie Polski 

obfituje w wielkich rozmiarów jeziora. Jeziorność Polski wynosi 0,9% 

(dziewięć dziesiątych procenta) powierzchni kraju.  

Największe polskie jezioro to Śniardwy o powierzchni ok. (około) 113 km² 

(stu trzynastu kilometrów kwadratowych), a najgłębsze – Hańcza o 

maksymalnej głębokości ok. (około) 106 m (stu sześciu metrów). Największym 

górskim jeziorem jest Morskie Oko o powierzchni około 35 ha (trzydziestu 

pięciu hektarów) i maksymalnej głębokości około 50 m (pięćdziesięciu metrów). 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krainy_geograficzne_w_Polsce#Pas_m.C5.82odych_g.C3.B3r_fa.C5.82dowania_alpejskiego_.28Karpaty.29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krainy_geograficzne_w_Polsce#Pas_kotlin_podkarpackich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krainy_geograficzne_w_Polsce#Pas_wy.C5.BCyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krainy_geograficzne_w_Polsce#Pas_starych_g.C3.B3r_.28Sudety_i_G.C3.B3ry_.C5.9Awi.C4.99tokrzyskie.29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krainy_geograficzne_w_Polsce#Pas_nizin_.C5.9Brodkowopolskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krainy_geograficzne_w_Polsce#Pas_pojezierzy
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Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 

 P N 

1. W Polsce jest taki sam czas, jak na Ukrainie.  X 

2. Średnia temperatura w Polsce wynosi 17-19 °C (od siedemnastu do 
dziewiętnastu stopni Celsjusza). 

  

3. W Polsce rzadkością są tereny nizinne.   

4. Depresja wynosi 1,8 m. n.p.m. (jeden i osiem dziesiątych metra nad poziomem 
morza). 

  

5. Tatry są częścią Karpat.   

6. Na terytorium Polski jest 70 (siedemdziesiąt) szczytów powyżej 2000 (dwóch 
tysięcy)  metrów. 

  

7. Polska dzieli się na 6 (sześć) krain geograficznych.   

8. Na Pojezierzu Mazurskim znajduje się najwyższy szczyt.   

9. Wolin to wyspa.   
 

Przez Polskę przepływa mnóstwo rzek, z których najdłuższą jest Wisła – 
jej długość to 1047 km (tysiąc czterdzieści siedem kilometrów). Jej źródło 
znajduje się na południu Polski w pasmie górskim Beskid Śląski, a kończy ona 
swój bieg w Zatoce Gdańskiej. Przepływa m.in. (między innymi) przez: 

 Wisłę – miasto, z którego pochodzi Adam Małysz – znany skoczek 
narciarski, wielokrotny medalista olimpijski; 

 Oświęcim – miasto, w którym w latach czterdziestych minionego wieku 
znajdował się niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau; 

 Kraków – piękne zabytkowe miasto, drugą stolicę Polski z malowniczym 
Wzgórzem Wawelskim, na którym przez kilka setek lat byli koronowani polscy 
królowie, a także z najstarszym w Polsce Uniwersytetem Jagiellońskim; 

 Tarnobrzeg – słynący z największych w Polsce złóż siarki; 

 Sandomierz – rodzinne miasto Wincentego Kadłubka – biskupa, jednego 
z najbardziej znanych polskich kronikarzy XII (dwunastego) wieku, Mikołaja 
Gomółki – szesnastowiecznego kompozytora renesansowego, a także Stanisława 
Młodożeńca – współtwórcy polskiego futuryzmu; 

 Kazimierz Dolny – malownicze zabytkowe miasteczko artystów, z 
którym związani są: polski aktor filmowy i teatralny Daniel Olbrychski (znany 
m.in. z roli Kmicica w „Potopie‖ w reżyserii Jerzego Hoffmana), malarz 
pejzażysta Stanisław Łazorek oraz Maria Kuncewiczowa – autorka powieści 
„Cudzoziemka‖; 

 Puławy – ośrodek przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, w którym 
możemy podziwiać okazały Pałac Czartoryskich – magnackiego rodu książęcego; 

 Dęblin – miasto, w którym funkcjonuje Wyższa Szkoła Oficerska Sił 
Powietrznych, tzw. (tak zwana) Szkoła Orląt, alma mater wielu polskich 
generałów; 

 Otwock – uzdrowisko, w którym polski noblista w dziedzinie literatury 
Władysław Reymont pisał powieść „Chłopi‖; 
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 Warszawę – stolicę Polski, największe polskie miasto pod względem 

liczby ludności o populacji 1 732 707 (milion siedemset trzydzieści dwa tysiące 

siedemset siedem) osób, miasto praktycznie całkowicie zniszczone w czasie II 

(drugiej) wojny światowej i wysiłkiem mieszkańców odbudowane; 

 Płock – we wczesnym średniowieczu ważny ośrodek kultu Słowian; 

 Ciechocinek – znane polskie uzdrowisko z Parkiem Zdrojowym i 

pijalnią wód mineralnych; 

 

 
 

 Toruń – miasto rodzinne Mikołaja Kopernika, który „wstrzymał Słońce, 

ruszył Ziemię‖ – polskiego astronoma, który w swojej pracy „O obrotach sfer 

niebieskich‖ udowodnił, że Ziemia kręci się wokół Słońca, miasto, w którym 

działa zajmująca się produkcją pierników Fabryka Cukiernicza „Kopernik‖; 

 Bydgoszcz – miasto położone wśród lasów z niezwykłą starówką z 

okresu belle epoque; do rozpoznawalnych marek bydgoskich należą: zakład 

produkcyjny „Jutrzenka‖ specjalizujący się w produkcji słodyczy czy „Signal‖ – 

marka pasty do zębów; 

 Malbork – w XIV–XV (czternastym–piętnastym) wieku siedziba Zakonu 
Krzyżackiego, miasto, w którym był kręcony film fantasy na podstawie książki 
Andrzeja Sapkowskiego „Wiedźmin‖ oraz „Krzyżacy‖ na podstawie powieści 
Henryka Sienkiewicza w reżyserii Aleksandra Forda; 

 Gdańsk – miasto portowe ze słynną Stocznią Gdańską, z której wywodzi 
się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność‖ – ruch 
opozycyjny przeciw rządowi Polski Ludowej, którego jednym z liderów był 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Polsce_%28statystyki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasta_w_Polsce_%28statystyki%29
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Lech Wałęsa – prezydent Polski w latach 1990-1995 (tysiąc dziewięćset 
dziewięćdziesiąt – tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), laureat Pokojowej 
Nagrody Nobla, a także miasto rodzinne Güntera Grassa – niemieckiego pisarza 
narodowości kaszubskiej – autora „Blaszanego bębenka‖; miasto tworzące wraz 
z Gdynią i Sopotem tzw. (tak zwane) Trójmiasto. 

 

Ćwiczenie 3. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 

 P N 

1. Wisła to najdłuższa polska rzeka. X  

2. Wisła nie przepływa przez Kraków.   

3. Wisła płynie z północy na południe.   

4. W Sandomierzu nie urodził się żaden znany Polak.   

5. Lech Wałęsa i Gunter Grass związani byli z miastem portowym.   

6. W Bydgoszczy produkuje się cukierki.   

7. Mikołaj Kopernik to znany polski naukowiec.   

8. Wzgórze Wawelskie znajduje się w Warszawie.   
 

Drugą pod względem długości rzeką jest Odra, której długość wynosi 
854,3 km

 
(osiemset pięćdziesiąt cztery i trzy dziesiąte kilometra), z czego  

742 km
 
(siedemset czterdzieści dwa kilometry) przypadają na obszar Polski. 

Rzeka ta przepływa również przez Czechy – jest na krótkim odcinku rzeką 
graniczną między nimi a Polską. Stanowi także granicę naturalną między Polską 
a Niemcami na odcinku ponad 160 km (stu sześćdziesięciu kilometrów). 

Odra przepływa m.in. (między innymi) przez: 

 Opole – miasto kojarzące się z Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej 
oraz z programem muzycznym dla dzieci „Od przedszkola do Opola‖;  

 Wrocław – historyczną stolicę Śląska (kraina historyczna położona na 
terytorium Polski, Niemiec i Czech, region przemysłowy i górniczy znany z 
kopalni węgla kamiennego, hut miedzi; mieszkańcy tego regionu nazywają się 
Ślązakami i posługują się etnolektem śląskim), miasto ze starówką upiększoną 
przez kolorowe kamieniczki, w którym znajduje się Hala Stulecia wpisanana na 
Listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także najstarszy ogród zoologiczny; 
jeden z organizatorów Euro 2012 (dwa tysiące dwanaście), Europejska Stolica 
Kultury 2016 (dwa tysiące szesnaście); 

 Szczecin – miasto portowe nad Zalewem Szczecińskim, znane z 
paprykarza szczecińskiego (konserwy rybnej z ryżem, cebulą i koncentratem 
pomidorowym w oleju roślinnym). 

Trzecią pod względem długości polską rzeką jest Warta – jej długość 
stanowi 808,2 km (osiemset osiem i dwie dziesiąte kilometra). Jest wspomniana 
w polskim hymnie państwowym: „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę / 
Będziem Polakami‖. Warta zaczyna swój bieg na Wyżynie Krakowsko-
Częstochowskiej, kieruje się na północ, potem na zachód i kończy swój bieg 
przy granicy z Niemcami. Przepływa przez następujące miasta: 

 Zawiercie – ośrodek przemysłu ciężkiego (huta żelaza), szklarskiego 
(huta szkła produkująca kryształ) i odlewniczego; 



Країнознавство Польщі 

19 

 Konin – miasto, które może się poszczycić najstarszym znakiem 
drogowym w Polsce, ustawionym w 1151 (tysiąc sto pięćdziesiątym pierwszym) 
roku w połowie drogi z Kruszwicy do Kalisza; niedaleko Konina we wsi Licheń 
Stary znajduje się Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski – największy 
polski kościół;  

 Częstochowę – główne centrum religijne i pielgrzymkowe, w którym 
znajduje się sanktuarium, klasztor paulinów na Jasnej Górze z cudowną ikoną – 
obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, przedstawiającym Bożą Rodzicielkę z 
Dzieciątkiem Jezus; 

 Poznań – miasto, w którym funkcjonują Międzynarodowe Targi 
Poznańskie – największe i najstarsze centrum wystawiennicze w Polsce; jeden z 
organizatorów Euro 2012 (dwa tysiące dwanaście). 

Przez wschodnią Polskę, zachodnią Ukrainę i południowo-zachodnią 
Białoruś przepływa kolejna rzeka – Bug, która mierzy 772 km (siedemset 
siedemdziesiąt dwa kilometry), z czego jej polski odcinek stanowi 587 km 
(pięćset osiemdziesiąt siedem kilometrów). Swoje źródło ma na Ukrainie, na 
odcinku 363 km (trzystu sześćdziesięciu trzech kilometrów) stanowi granicę z 
Ukrainą i Białorusią. Bug przepływa m.in. (między innymi) przez Zosin – wieś, 
w której znajduje się przejście graniczne z Ukrainą, Włodawę – wielokulturowe 
miasto, w którym przez wieki żyli w przyjaźni Polacy, Ukraińcy i Żydzi, i w 
którym odbywa się co roku Festiwal Trzech Kultur oraz przez Terespol – 
miasto, w którym znajduje się przejście graniczne z Białorusią. 

Piąte miejsce w rankingu najdłuższych rzek zajmuje Narew znajdująca się 
na północnym wschodzie Polski, na odcinku 1 km (jednego kilometra) 
stanowiąca granicę polsko-białoruską, szóste – San na odcinku około 55 km 
(pięćdziesięciu pięciu kilometrów) tworzący granicę między Polską a Ukrainą. 
Nad Sanem położone jest miasto Sanok – centrum powiatu sanockiego, który 
jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie – rafineria 
oraz kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884 (tysiąc osiemset 
osiemdziesiątym czwartym). Do 1946 (tysiąc dziewięćset czterdziestego 
szóstego) roku miasto zamieszkiwali przede wszystkim Łemkowie.  

Kolejne miejsca w zestawieniu najdłuższych rzek zajmują: Noteć, Pilica 
oraz Wieprz. Pozostałe polskie rzeki nie przekraczają 300 km (trzystu 
kilometrów) długości. 

Od 1999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego) roku 
terytorium Polski podzielone jest na 16 (szesnaście) województw: dolnośląskie, 
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, 
opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-
mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Każde województwo dzieli się 
na powiaty i miasta na prawach powiatu. Powiaty z kolei skupiają gminy.  

W województwie śląskim znajduje się Pustynia Błędowska, która według 

legendy powstała przez zasypanie przez diabła piaskiem kopalni srebra. Na 

początku XX (dwudziestego) wieku była wykorzystywana jako poligon, a 

obecnie jest to atrakcyjny teren dla chcących odpocząć w ciszy spacerowiczów i 
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jeźdźców. Na terenie pustyni spotykano zjawisko fatamorgany. Tam kręcono 

film „Faraon‖ w reżyserii Jerzego Kawalerowicza na podstawie powieści 

Bolesława Prusa pod tym samym tytułem. 

W Polsce znajdują się 23 (dwadzieścia trzy) parki narodowe, rozsiane po 

całym kraju. Do najbardziej znanych należą: Białowieski Park Narodowy, 

Ojcowski Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Tatrzański Park 

Narodowy czy Roztoczański Park Narodowy.  

Na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO 

zostało wpisanych 14 (czternaście) polskich obiektów, w tym właśnie Puszcza 

Białowieska – ogromny rezerwat leśny, położony na polsko-białoruskiej 

granicy. Pozostałe pozycje to m.in. (między innymi):  

– Stare Miasto w Krakowie, Warszawie i Zamościu; 

– Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni; 

– niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz–Birkenau; 

– średniowieczny zespół miejski Torunia; 

– zamek krzyżacki w Malborku; 

– Hala Stulecia we Wrocławiu. 
 

Ćwiczenie 4. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  

 
 P N 

1. Odra przepływa tylko przez Polskę.   

2. Odra stanowi granicę między Polską a Słowacją.   

3. Poznań to centrum pielgrzymkowe i religijne.   

4. We Wrocławiu mieszkają Ślązacy.   

5. Bug ma długość 363 km (trzysta sześćdziesiąt trzy kilometry).   

6. Bug przepływa przez Ukrainę.   

7. W polskim hymnie wspomniane są góry.   

8. Zawiercie to miasto przemysłowe.   

9. Na północy Polski mieszkali Łemkowie.   

10.  W Polsce od zawsze był podział na 16 (szesnaście) województw.   

11.  Żaden polski zabytek nie jest wpisany na listę UNESCO.   
 

Ćwiczenie 5. Proszę znaleźć w tekście nazwy własne i podać ich formy 

miejscownika. 

Przykład: Polska – w Polsce 
 

Ćwiczenie 6. Proszę wybrać dowolną ukraińską rzekę i opisać jej bieg. 

Proszę użyć formy biernika. 

Przykład: Boh przepływa przez: Winnicę, Mikołajów i Nową Odessę. 
 

Ćwiczenie 7. Proszę napisać z kim graniczy Ukraina (forma narzędnika). 

Proszę zapisać słownie długość granic z poszczególnymi państwami. 

Przykład: Ukraina graniczy z Polską. Długość wspólnej granicy wynosi 

pięćset trzydzieści pięć kilometrów. 
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Ćwiczenie 8. Proszę napisać liczebniki słownie. 

Przykład: Mikołajów otrzymał prawa miejskie w 1789 roku. – Mikołajów 

otrzymał prawa miejskie w tysiąc siedemset osiemdziesiątym dziewiątym roku. 

Wysokość Howerli – najwyższego szczytu Ukrainy – wynosi 2061 m. n.p.m.  

......................................................................................................................... 

Budowa Ławry Peczerskiej w Kijowie rozpoczęła się w XI wieku. 

......................................................................................................................... 

Powierzchnia Morza Czarnego wynosi 422 tys. km². 

......................................................................................................................... 

Według danych statystycznych z 2013 roku populacja Mikołajowa stanowi 

ponad 496 tysięcy mieszkańców. 

......................................................................................................................... 

Ogród zoologiczny w Mikołajowie został założony w 1901 roku. 

......................................................................................................................... 
 

Ćwiczenie 9. Korzystając z mapek dołączonych do rozdziału, proszę 

zlokalizować miasta: Warszawa, Kielce, Legnica, Gorzów Wielkopolski, 

Lublin, Radom, Słupsk, Przemyśl, Nowy Sącz, Wałbrzych, Jelenia Góra, 

Zielona Góra, Piła, Suwałki, Katowice. 

Przykład: Siedlce leżą na wschodzie Polski. – Siedlce leżą we wschodniej 

Polsce. 
 

Ćwiczenie 10. Proszę rozwiązać krzyżówkę. 

 
1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               
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1. Sąsiaduje z Polską na północnym wschodzie 
2. Najwyższy punkt góry 
3. Teren p.p.m. 
4. Miasto będące głównym centrum religijnym Polski 
5. …………………….. Białowieska 
6. Kawałek lądu w wodzie (rzece, morzu, oceanie) 
7. Rzeka stanowiąca granicę z Niemcami i Czechami 
8. Hala ……………… we Wrocławiu 
9. Liczba ludności 
10. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię‖ 
11. Miasto z zabytkową kopalnią soli 
12. Najdłuższa rzeka Polski 
13. Najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat 
14. Miasto, w którym znajduje się znany zamek krzyżacki 
 

POWTÓRZENIE 
Czy pamiętasz... 

 jak się nazywa najwyższy szczyt w Polsce? 

 jaka jest długość Wisły? 

 jak nazywa się najgłębsze jezioro? 

 jak nazywa się największe jezioro? 

 z kim graniczy Polska? 

 nad jakim morzem leży Polska? 

 przez jakie miasta przepływa Wisła? 


