
Witam serdecznie po Świątecznej przerwie. 

Będziemy kontynuowali poznawanie sąsiadów Polski – dzisiaj dwa kraje – Czechy 

i Słowacja, które w przeszłości przez przeszło70 lat tworzyły wspólne państwo – 

Czechosłowację. 

Dzisiejsze zajęcia będą się składały z trzech części: 

1. Podstawowe wiadomości o Czechach, Republice Czeskiej (cz. Česko, Česká republika) i 

Słowacji, Republice Słowackiej (słow. Slovensko, Slovenská republika) w formie pigułki, 

oraz 

2. Atrakcje turystyczne i miejsca warte odwiedzenia. 

3. Zadania podsumowujące wiadomości i umiejętności (podręcznik, zeszyt ćwiczeń + karta 

pracy i test na platformie Eduelo). 

Temat lekcji: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji. 

1. Czechy i Słowacja w „pigułce”. 

Na podstawie podręcznika (strony 138-139) oraz Internetu, np. Encyklopedii PWN

 

lub Wikipedii 

 

samodzielnie stwórz pigułkę zawierającą najważniejsze informacje dotyczący obydwu 

państw. Nie musisz do mnie przesyłać zdjęć z wykonanej pracy. 

2. Walory turystyczne i kulturowe Czech i Słowacji. 

Ponieważ z lekcji o turystyce w Europie południowej potrafisz odróżnić walory przyrodnicze 

od walorów kulturowych nie sprawi Ci problemów druga część zajęć. 

Obejrzyj wykaz czeskich atrakcji  turystycznych (https://pl.czech-unesco.org/zabytki-

unesco/#page_start i www.docwiczenia.pl, kod: N6AYC5) oraz słowackich atrakcji 

https://pl.czech-unesco.org/zabytki-unesco/#page_start
https://pl.czech-unesco.org/zabytki-unesco/#page_start
http://www.docwiczenia.pl/


turystycznych (https://slovakia.travel/pl/miejsca-pobytowe/zabytki-unesco i 

https://slovakia.travel/pl/co-zobaczyc-i-robic/kraj-i-jego-przyroda/jaskinie). 

3. Zadania obowiązkowe podsumowujące zajęcia. 

3.1. Wypełnij kartę pracy umieszczoną na Google ClassRoom i poprzez tę platformę odeślij 

mi ją do sprawdzenia w terminie do wtorku 21 kwietnia, do godziny 20:00. 

3.2. Rozwiąż do wtorku, 21 kwietnia, do godziny 20:00, test dostępny na Eduelo, który 

wyślę dzisiaj do godziny 12:00. 

 

Życzę przyjemnej pracy. 

Waldemar Dejnega 

Ps. 

Wystawiłem oceny za poprzednie zadania. Niestety, niektórzy z uczniów nie przesłali do 

mnie obowiązkowych prac. 

 

 

https://slovakia.travel/pl/miejsca-pobytowe/zabytki-unesco
https://slovakia.travel/pl/co-zobaczyc-i-robic/kraj-i-jego-przyroda/jaskinie


Czechy i Słowacja 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………. 

1. Wykonaj zadania na podstawie poniższej mapy Czech i Słowacji. 

 

A. Podpisz na mapie Czechy i Słowację (2 pkt.). 

B. Rozpoznaj obiekty geograficzne zaznaczone na mapie. Wpisz ich nazwy 

do tabeli (3 pkt.). 

Rzeki Pasma górskie Miasta 

1. I. A. 

2. II. B. 

3. III. C. 

4. IV. D. 

5. V. E. 

 

C. Na mapie znakiem „+” oznaczono najwyższe szczyty Czech i Słowacji. 

Rozpoznaj te szczyty, a następnie uzupełnij zdania (2 pkt.). 

Najwyższy szczyt Czech to………………..o wysokości……………...m n.p.m. 

Najwyższy szczyt Słowacji to………………..o wysokości…………...m n.p.m. 

2.  Uporządkuj atrakcje turystyczne przedstawione na fotografiach. Wpisz 

litery i nazwy w odpowiednich rubrykach tabeli. Aby wykonać to zadanie, 

skorzystaj z fotografii i map zamieszczonych w podręczniku i/lub zeszycie 

ćwiczeń (6pkt.). 

 

 



Walory turystyczne Czech Walory turystyczne Słowacji 

przyrodnicze kulturowe przyrodnicze kulturowe 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Punktacja: 

13 pkt. – cel./6 

11-12 pkt. – bdb./5 

9-10 pkt. – db./4 

6-8 pkt. – dst./3 

3-5 pkt. – dop./2 

0-2 pkt. – ndst./1 
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