
 

 

1. SĄSIEDZI POLSKI 

Przyjrzyj się mapie przez minutę. Czy zapamiętasz wszystkich 

sąsiadów Polski i ich stolice? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A teraz szybko połącz państwo z jego stolicą, a potem podpisz miejsca na 

mapie! 

Białoruś  Warszawa 

Czechy Wilno 

Litwa Mińsk 

Niemcy Berlin 

Polska Praga 

Słowacja Kijów 

Ukraina Bratysława 

 

 

 



2. Województwa i miasta w Polsce 

 

Uzupełnij tekst: 

Moi dziadkowie mieszkają w __________________________,  

w województwie _________________________ . 

Moja dalsza rodzina czyli _______________________________ 

___________________________________________________ 

mieszka w ___________________________________________.  

Byłem/byłam w następujących polskich miastach: ___________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Chciałbym pojechać do: ________________________________ 

____________________________________________________ 



3. NAJ w Polsce 
Czy wiesz, co jest w Polsce NAJ? Połącz. 

 

Najwyższy szczyt  Wisła ( ____km długości) 

Najniższe miejsce Śniardwy ( ____ km2) 

Najdłuższa rzeka Siklawa ( ____ m wysokości) 

Największe jezioro Cis z Henrykowa ( ____lat) 

Najwyższy wodospad Rysy ( ____m.n.p.m, metrów nad 

poziomem morza) 

Najstarsze drzewo Most Solidarności w Płocku 
( ____ m długości) 

Największe miasto Marzęcino ( ____m.n.p.m, 

metrów nad poziomem morza) 

Najdłuższy most Warszawa ( ______________ 

mieszkańców) 

 

Odczytaj liczby i wpisz je do tabeli powyżej 

 

Podpowiedzi: Wisła ma ponad tysiąc km długości. Most w Płocku jest krótszy niż kilometr. Góra 

Rysy ma ponad dwa tysiące m wysokości. Wysokość wodospadu to najmniejsza z podanych liczb 

dodatnich. Liczba mieszkańców to największa z podanych liczb. Powierzchnia jeziora jest wyrażona 

liczbą nieparzystą mniejszą od 200. Wiek drzewa to okrągła liczba większa niż 1000. 

-1,8        60           113            615         1.047         1.200        2.503           ok. 2.000.000 



 

Polska NAJ. Uzupełnij podpisy pod zdjęciami. 

 

To góra ……………….. w Tatrach. Jest to ……………………………. szczyt Polski, 

ma .......................... wysokości. 

 

 

To miasto …….....………….. w województwie ................................ .  Jest to 

……………………………. Polski, ma .......................... mieszkańców. 



 

To …….....………….., jezioro na Mazurach. To ................................ jezioro w 

Polsce. Jego powierzchnia wynosi .......................... km kwadratowych. 

 

 

To rzeka  ………………... Jest to ……………………………. rzeka Polski, ma 

.......................... długości. Płynie przez Kraków, ..................., Toruń  

i wpada do Morza .............................. . 



 

To wodospad  …….....………….. w Tatrach  .  Jest to ……………………………. 

wodospad Polski, ma .......................... wysokości. 

 

To .............  Solidarności w.................  Jest to ……………………………. Most 

Polski, ma .......................... długości. Most umożliwia przejazd nad rzeką 

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

 



 

To drzewo  …….....………….. w Henrykowie .  Jest to ……………………………. 

drzewo Polski, ma .......................... lat. Wieś Henryków leży w pobliżu 

granicy Polski z ..................... . 

 

  

To wieś to   ......................... w województwie pomorskim .  Jest to 

……………………………. położone miejsce w Polsce, znajduje się ........ metry 

poniżej poziomu morza. 


