
Geografia 

Dzień Dobry! 

[ KOMENTARZ – zawsze będzie pisany przeze mnie na niebiesko, tego do zeszytu NIE przepisujcie, ale uważnie 
PRZECZYTAJCIE! 
Czy pamiętacie, co było tematem naszej ostatniej lekcji? – Przemysł Niemiec, naszego zachodniego sąsiada. 
Powtórzmy sobie najistotniejsze informacje z tej dziedziny: 
1. Gospodarka Niemiec należy do najlepiej rozwiniętych na świecie. Jej wizytówką stało się przetwórstwo 
przemysłowe. Na całym świecie znani i cenieni są producenci: 
-  samochodów takich marek, jak: Mercedes, Volkswagen 
- sprzętu elektronicznego: Siemens, Grundig 
- sprzętu optycznego: Zeiss 
- lekarstw: Bayer 
2. Największe skupisko zakładów przemysłowych występuje na zachodzie Niemiec, w Nadrenii Północnej – Westfalii. 
 
Podczas dzisiejszej lekcji zapoznacie się z podstawowymi informacjami o południowych sąsiadach Polski – Czechy i 
Słowacja. Poznacie też największe walory turystyczne tych krajów. 
1. Otwórzcie podręcznik na stronie 48-wskażcie: Czechy i  stolicę –Pragę oraz Słowację i stolicę –Bratysławę. 

Przypomnijcie sobie także kierunki na mapie:  
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                         zachód                                                              wschód 
                                                                                                                  

 

Tak więc Czechy i Słowacja to nasi południowi sąsiedzi. Z mapy, którą macie przed sobą widać, że Czechy i Słowacja nie 

mają dostępu do żadnego morza! 

2. Otwórzcie teraz podręcznik na stronie 138 i 139: Obszary Czech i Słowacji zamalowane są kolorem żółtym                                     

i pomarańczowo-brązowym. Z lekcji o barwach na mapie z pewnością pamiętacie jakie formy terenu kryją się za tymi 

barwami. Tak więc znaczną część Czech zajmują wyżyny (np. Wyżyna Czesko-Morawska) i góry (np. Sudety). 

Przeważającą natomiast część Słowacji zajmują góry Karpaty wraz z ich najwyższym szczytem-GERLACH. 

3. Podczas ferii i wakacji wielu z nas lubi wędrować po górach, pływać w basenach, jeździć na nartach czy zwiedzać 

miasta. Te i inne możliwości czekają na nas za południową granicą – w Czechach i na Słowacji. 

 

CZECHY SŁOWACJA 

Walory przyrodnicze Walory kulturowe Walory przyrodnicze Walory kulturowe 

- skalne miasto- strona 
142 
- jaskinie w Czeskim Raju 

- Praga – stolica Czech, 
przez wielu uznawana za 
jedno z najpiękniejszych 
miast w Europie ( Złota 
Uliczka; Hradczany) –
strona 141 
- pałac w Lednicach-strona 
144 
- zamek w Czeskim 
Krumlowie-strona 142 

- góry Karpaty-umożliwiają 
rozwój turystyki aktywnej: 
wędrówki po górach, 
sporty zimowe np. 
narciarstwo, snowboard-
strona 140 
- jaskinie krasowe  np. 
Dobszyńska Jaskinia –
strona 143 
- baseny z wodami 
termalnymi np. Park 
Wodny Tatralandia 

- Zamek Spiski koło 
Lewoczy-strona 144-
największe zamkowe ruiny 
w środkowej Europie 
- Twardoszyn – znajduje 
się XV-wieczny drewniany 
kościół – strona 143 



 

I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii tylko temat lekcji: 

TEMAT: Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji.                                                                                             12.05.2020 

II. Wykonamy wspólnie część ćwiczenia 1 b ze strony 85 – korzystamy z mapek na stronie 138 i 139 w podręczniku: 

 

Rzeki Pasma górskie Miasta 

1. HRON I.                ??? A.                     ??? 

2. ŁABA II.               ??? B.                     ??? 

3.                   ??? III.  JESIONIKI C.   KOSZYCE 

4.                   ??? IV. RUDAWY SŁOWACKIE D.  BRNO 

5. WAG V.                ??? E.  OSTRAWA 

 

III. Wykonaj pisemnie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 

o  Dokończ ćw. 1 b/85  w miejscu, gdzie widnieją znaki ??? 

o Ćw. 3/86 – do pomocy mój komentarz do lekcji oraz zdjęcia w podręczniku. 

 

Ćwiczenia wykonaj na kolejną lekcję – 19.05.2020. Wybranych uczniów poproszę o ich przesłanie celem sprawdzenia 
i oceny. 
 

                                                  Dacie radę i liczę na Was! 

 

 

Most Karola – most na Wełtawie w Pradze. Most ma prawie 516 m długości i ok. 9,50 m szerokości. Jego 
17 łęków spoczywa na 15 filarach. Jest to najstarszy zachowany most kamienny świata o tej rozpiętości przęseł. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Most
https://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82tawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Praga
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99k_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filar


 


