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NIE TRZEBA ODSYŁAĆ! 
 
Co będę potrafił po lekcji: 
 scharakteryzuję środowisko przyrodniczego Litwy i Białorusi na podstawie map ogólnogeograficznych, 
 porównam walory przyrodnicze Litwy i Białorusi na podstawie map i fotografii, 
 przedstawię atrakcje turystyczne Litwy i Białorusi na podstawie mapy i fotografii, 
 

Ćwiczenie 1.  Na podstawie map i wiadomości z podręcznika uzupełnij zdania: 
Litwa leży w ………………………………. części Europy. Posiada dostęp do Morza ……………………. Na Litwie 
występuje klimat ………………………………………………………….. , podobnie jak w Polsce. Ze względu na 
ukształtowanie powierzchni jest to kraj ………………………………….. . Liczba ludności jest …………………… 
Od 1991 roku Litwa jest krajem niezależnym, członkiem Unii Europejskiej. Stolica Litwy: ……………………….. 
Białoruś leży w ………………………………. części Europy. Nie posiada dostępu do morza. Na zachodzie kraju  
występuje klimat ………………………………………………………….., we wschodniej jego części klimat wykazuje 
cechy …………………………………………. .   Podobnie jak Litwa, Białoruś ma ……………………ukształtowanie 
powierzchni. Jedynie w centralnej części kraju leży Wyżyna Białoruska. Liczba ludności jest …………………… 
Od 1991 roku Białoruś jest krajem samodzielnym, lecz w dużej mierze uzależnionym od …………………………... 
Stolica Białorusi: ……………………….. 
 
Ćwiczenie 2. Na podstawie wiadomości z podręcznika i innych źródeł informacji rozpoznaj i podpisz turystyczne 
i kulturowe obiekty na Litwie i w Białorusi.   
 

Obiekty przyrodnicze, kulturowe i turystyczne  

Litwy i Białorusi 

 

 

 



   

 

 

Orlik grubodzioby jest gatunkiem drapieżnika 
zagrożonego wymarciem w skali świata, w Białorusi 
żyje 15% jego europejskiej populacji. Fot. Mikołaj 
Czerkas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kłajpeda  

 

 

 

 

Połąga – letnia stolica Litwy. 

 

 



 

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie. 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. 
  
Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy 
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę 
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu 
Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 
Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną 
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 
A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą 
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. 

 

 

 

Białoruś. Zespół zamkowy w ………………………. 
Wpisany na „Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO”  

 

 

 

Białoruś. Zamek w………………………… Wpisany 
na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO” 

 

 

 

Stolica Litwy …………………………… Stare 
Miasto wpisane na „Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO” 

 


