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GEOGRAFIA 
 
Temat: Relacje Polski z sąsiadami  
 
 
 

 
 
Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 168- 172 oraz informacjami pod poniższym  
linkiem  
 
https://epodreczniki.pl/a/sasiedzi-polski-podsumowanie/D7xcF6rKh  
 
Niemcy to nasz zachodni sąsiad, od którego oddziela nas granica na Odrze i Nysie Łużyckiej. 
Są krajem nieco większym od Polski, mającym dostęp do Morza Bałtyckiego i Morza 
Północnego. Na północy występuje tam pas nizin, w tym pojezierzy, całe centrum kraju 
zajmują wyżyny, a na południu wzdłuż granicy z Austrią rozciąga się mały fragment gór 
wysokich – Alp. Główne rzeki Niemiec to Ren, Wezera, Dunaj i Łaba. Dominuje tam klimat 
umiarkowany ciepły morski, a roślinnością naturalną są lasy liściaste i mieszane. 
 
Czechy  są małym krajem środkowoeuropejskim bez dostępu do morza. Graniczymy z nią 
przez Sudety. W Republice Czeskiej dominują tereny wyżynne i górskie, które zaliczają się do 
starego Masywu Czeskiego. Najwyższy szczyt to Śnieżka (1602 m n.p.m.) leżąca na naszej 
granicy w Karkonoszach. Główne rzeki to Łaba płynąca do Morza Północnego i Morawa 
uchodząca do Dunaju. Klimat Czech jest podobny do naszego, a na południu nawet trochę 
cieplejszy. 1/3 obszaru kraju zajmują lasy – głównie mieszane i liściaste. 
 

https://epodreczniki.pl/a/sasiedzi-polski-podsumowanie/D7xcF6rKh


Słowacja to kraj śródlądowy i najmniejszy obszarowo sąsiad Polski. Graniczymy z nią poprzez 
Karpaty, które zajmują większą część państwa. Niewielkie płaskie tereny występują tylko na 
południu i są to krańce Wielkiej i Małej Niziny Węgierskiej. Prawie całe terytorium Słowacji 
należy do dorzecza Dunaju; wyjątek stanowi Poprad uchodzący w Polsce do Dunajca. Na 
Słowacji przeważa klimat górski, poza nizinami na południu, gdzie jest znacznie cieplej. 
Ponad 40% obszaru kraju zajmują lasy. 
 
Ukraina to nasz duży południowo-wschodni sąsiad – jej powierzchnia jest prawie dwukrotnie 
większa od Polski. Państwo leży nad Morzem Czarnym i nad jego częścią, Morzem Azowskim. 
Przeważają niziny, które zajmują całą centralną część kraju. Wyżyny dominują na zachodzie, 
gdzie również znajdują się góry (Karpaty). Główną rzeką jest Dniepr, który uchodząc do 
Morza Czarnego, podobnie jak inne rzeki, tworzy limany. Na Ukrainie dominuje klimat 
umiarkowany ciepły lądowy, sprzyjający tworzeniu się stepów z czarnoziemami w podłożu. 
 
Białoruś to największy kraj Europy nie mający dostępu do morza. Jest jednak trochę mniejsza 
od Polski. Dominują tam tereny płaskie, a niewielkie pofałdowania wyżynne i pojezierne 
pojawiają się tylko na północy kraju. Wyżyna Białoruska jest działem wodnym zlewisk Morza 
Bałtyckiego i Morza Czarnego. Największe rzeki Białorusi to Dniepr i Niemen. Blisko 40% 
powierzchni kraju zajmują lasy. Sporo jest też terenów podmokłych. Na Białorusi panuje 
klimat umiarkowany ciepły przejściowy, ale z przewagą wpływów kontynentalnych. 
 
Litwa to nasz północno-wschodni sąsiad o obszarze blisko 5-krotnie mniejszym niż Polska. 
Leży nad Morzem Bałtyckim, na skraju wielkiej Niziny Wschodnioeuropejskiej. Powierzchnia 
terenu jest lekko pofałdowana, zwłaszcza na Pojezierzu Litewskim i Wysoczyźnie Żmudzkiej. 
Linię brzegową urozmaica Mierzeja i Zalew Kuroński. Główne rzeki Litwy to Niemen oraz jego 
prawy dopływ Wilia. Panuje tam klimat umiarkowany ciepły przejściowy, w którym masy 
powietrza morskiego ścierają się z masami powietrza kontynentalnego. 
 
Rosja -to największy kraj świata, leżący na dwóch kontynentach nad wodami trzech 
oceanów. Linia brzegowa jest silnie urozmaicona. W zachodniej części kraju dominują niziny, 
a w części wschodniej wyżyny i góry. Najwyższy szczyt to Elbrus (5633 m n.p.m.) w Kaukazie 
na granicy z Gruzją. Wielkie rzeki Rosji to Lena, Amur, Jenisej, Ob z Irtyszem w Azji i Wołga 
w Europie. Dominują klimaty chłodne i suche – umiarkowany lądowy oraz subpolarny 
i polarny. Rosyjska tajga to największy na świecie kompleks lasów iglastych. 
 
 

Zadanie domowe 

 

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 101,102, 103 

 

ODEŚLIJ WYKONANE ZADANIA 

TERMIN  - 27.05 2020 

  



HISTORIA 

Temat: Zagadka śmierci Napoleona 

 

* obejrzyj film do nowego tematu: 

https://www.youtube.com/watch?v=vReRekqtid4 

* korzystając z podanych przeze mnie notatek, podręcznika i poniższych linków, przygotuj się 
do sprawdzianu wiadomości z rozdziału VI (Rewolucja francuska i okres napoleoński), który 
będziecie pisać za tydzień w ciągu jednego dnia. 

- https://learningapps.org/view4298751 

- https://learningapps.org/watch?v=pkwn28j7320 
 

 

JEZYK POLSKI 

Temat: Lekcja o talentach i roztropności. 

Dzisiaj ponowne spotkanie z biblijnymi przypowieściami – tym razem z przypowieścią o 

talentach oraz o pannach roztropnych i nierozsądnych.  

1. Zapiszcie temat w zeszycie. 

2. Przeczytajcie „Przypowieść o talentach” – podręcznik str. 254. 

3. Zapoznajcie się z interpretacją tej przypowieści: 

Przypowieść ma znaczenie alegoryczne (symboliczne). Gospodarz symbolizuje Boga, a słudzy 

obdarzeni talentami oznaczają ludzi. Z przypowieści wynika, że talenty, a więc uzdolnienia, 

zostały rozdzielone nierównomiernie, nie wszyscy dysponują tymi samymi talentami. Jedni 

mają wiele do zaoferowania bliźnim, inni zaś przeciwnie. Każdy jednak posiada jakiś talent i 

może czymś obdarzyć innych. 

Co więcej, podstawowym powołaniem człowieka jest pomnożenie daru, który otrzymał. 

Istota ludzka powinna zatem dbać o wewnętrzny rozwój i nieustannie doskonalić się w 

czynieniu dobra. Nikt nie może zakopać własnego talentu, a więc zaniechać samorozwoju.  

(źródło https://biblia.streszczenia.pl 

4. Odszukajcie w słowniku frazeologicznym wyrażenie: płacz i zgrzytanie zębów. Dlaczego 

zostało użyte w zakończeniu przypowieści? 

5. Przeczytajcie „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych” – podręcznik str. 255-

256. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vReRekqtid4
https://learningapps.org/view4298751
https://learningapps.org/watch?v=pkwn28j7320
https://biblia.streszczenia.pl/


6. Zapoznajcie się z interpretacją tej przypowieści: 

Główna nauka przypowieści zawarta jest w ostatnich słowach: „Czuwajcie więc, bo 

nie znacie dnia ani godziny”. Nie wiemy, kiedy Pan zapuka, o której godzinie naszego życia, 

w dzień, czy w nocy, dlatego zawsze trzeba czuwać z płonącą lampą. Żyć jak chrześcijanin, 

to znaczy czuwać: być zaangażowanym, iść za Jezusem, być obecnym w momencie, kiedy 

przechodzi oblubieniec i dołączyć się do weselnego orszaku. Obok czujności potrzebna jest 

mądrość i roztropność. Te panny są mądre, które na spotkanie oblubieńca nie idą 

z pustymi lampami. Paląca się oliwa oznacza czyny i chrześcijańskie życie. Być 

chrześcijaninem tzn. być czujnym w czynieniu dobra. 

(źródło https://diecezjasandomierska.pl) 

7. Na zakończenie spotkania z przypowieściami czeka na Was wirtualny escape room. 

Zadania w pokoju zagadek pozwolą Wam uporządkować wiadomości o przypowieściach i 

powtórzyć je. Pracujcie z podręcznikiem, nie zniechęcajcie się, jeśli popełnicie błąd. 

https://view.genial.ly/5eac0e9b47bad90d6e95d4f6/interactive-content-escape-room-

przypowiesci-biblijne 

 

Zadania do wykonania:  

1. Zróbcie zdjęcie rozwiązanej krzyżówki (ukryta w escape room) oraz zdjęcie 

potwierdzające zdobycie poprawnego kodu czyli to, na którym widnieje napis accept. 

To dzięki właściwemu kodowi wydostaniecie się z wirtualnego pokoju zagadek na 

zewnątrz. Napiszcie uzyskany kod. 

Dwa zdjęcia i kod proszę przysłać na mail szkolny do 28 maja. 

2. Dla chętnych: wyszukajcie w dostępnych źródłach obraz, którego inspiracją była 

Biblia, a dokładniej – poznane historie biblijne (przypowieści, raj). Opiszcie ten obraz 

samodzielnie, zgodnie z zasadami opisu obrazu, zwracając uwagę na to, w jaki sposób 

nawiązuje do Biblii. Pracę przyślijcie do 29 maja.                                    

3. Przygotujcie się do testu sprawdzającego Waszą znajomość Biblii – informowałam 

Was o tym w miniony czwartek. Proszę powtórzyć wiadomości o stworzeniu świata, 

stworzeniu człowieka, biblijnych frazeologizmach oraz o czterech poznanych 

przypowieściach – co to za gatunek, jaki jest ich sens, co oznaczają zawarte w nich 

symbole. Test odbędzie się w czwartek.  

 

 

https://diecezjasandomierska.pl/
https://view.genial.ly/5eac0e9b47bad90d6e95d4f6/interactive-content-escape-room-przypowiesci-biblijne
https://view.genial.ly/5eac0e9b47bad90d6e95d4f6/interactive-content-escape-room-przypowiesci-biblijne

