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Karta pracy nr 1 

Uzupełnij luki w logiczny sposób!  

POLSKA 

Polska leży nad _________ ____________, na północy graniczy  

z _______________, na wschodzie _______________,  _________________  

i ________________, na południu _______________________  

i ___________________________, oraz na zachodzie z 

_________________________. 

Stolicą Polski jest __________________________.  

Najdłuższa rzeka to  _____________________. 

Najwyższy szczyt to  _____________________. 

Szczecin leży w ______________________, Gdańsk leży w __ 

___________________, Kraków leży w _________________, Białystok  

i Lublin leżą w __________________. 

 

Polska zachodnia, Warszawa, Polska południowa, Morze Bałtyckie, Polska 

wschodnia, Niemcy, Słowacja, Litwa, Rosja, Polska północna, Czechy, Wisła, 

Ukraina, Rysy, Białoruś 
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Karta pracy nr 2 

Uzupełnij luki w logiczny sposób!  

NIEMCY 

Niemcy na północy graniczą z _______________________, 

______________________ i __________________________, 

na wschodzie _________________________ i _____________________, 

na południu _______________________i  ______________________,  

oraz na zachodzie z  _____________________, _______________________, 

___________________ i ____________________________.  

Stolicą Niemiec jest _________________.  

Najdłuższa rzeka to _____________    _____________________. 

Najwyższy szczyt to   _____________________. 

Stuttgart leży w ____________ ____________, Kilonia leży w _____________  

___________________, Kolonia leży w _____________ ______________   

_______________________, Drezno i Chociebuż leżą w _______________ 

_______________________. 

 

Belgia, południowe Niemcy, Morze Bałtyckie, wschodnie Niemcy, Dania, 

Szwajcaria, Polska, Morze Północne, Ren, północne Niemcy, Luxemburg, 

Czechy, zachodnie Niemcy, Austria, Holandia, Zugspitze, Francja, Berlin 
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Karta pracy nr 3 

Uzupełnij luki w logiczny sposób!  

FRANCJA 

Francja na północy i zachodzie graniczy _________________________ 

___________________________, na wschodzie z _______________________, 

____________________________, _________________________________ , 

____________________________ i _______________________________, na 

południu z  _______________________ i _________________________.  

Stolicą Francji jest ____________________.  

Najdłuższa rzeka to _____________________. 

Najwyższy szczyt to _____________    _____________________. 

Nantes leży w ________ ___________, La Havre leży w __________ 

___________, Strasburg leży w __________________  _________________, 

Marsylia i Tuluza leżą w ____________ _______________. 

 

Niemcy, Andora, Belgia, Loara, Szwajcaria, Luxemburg, północna Francja, Mont 

Blanc,  Hiszpania, wschodnia Francja, zachodnia Francja, Paryż, południowa 

Francja, Włochy, Ocean Atlantycki 
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Karta pracy nr 4 

Uzupełnij luki w logiczny sposób! 

WIELKA BRYTANIA 

Wielka Brytania na północy graniczy z _________________________________, 

na wschodzie z ___________________, na południu z ____________________ 

oraz na zachodzie z _____________________. 

Stolicą Wielkiej Brytanii jest __________________________.  

Najdłuższa rzeka to    _____________________. 

Najwyższy szczyt to    _____________________. 

Belfast leży w _________ __________, Edynburg leży w  ________ 

___________, Newcastle leży w _____________   __________________, Bristol 

i Dover leżą w ____________ __________________. 

 

Irlandia, południowa Wielka Brytania, Morze Północne, wschodnia Wielka 

Brytania, Ocean Atlantycki, północna Wielka Brytania, Ben Nevis,  Severn, 

zachodnia Wielka Brytania, Londyn 
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Karta pracy nr 5 

Uzupełnij luki w logiczny sposób! 

WŁOCHY 

Włochy na północy graniczą z __________________ i __________________, 

na wschodzie z ________________________ i _______________________,  

na południu z  __________________ oraz na zachodzie z__________________. 

Stolicą Włoch jest  __________________________.  

Najdłuższa rzeka to    _____________________. 

Najwyższy szczyt to    _____________________. 

Mediolan leży w _________ _________, Rimini leży w  ________ ___________, 

Genewa leży w  ___________ ___________________, Palermo i Sycylia leżą w  

_______________ _______________. 

 

Słowenia, Rzym, Morze Śródziemne, Francja, San Marino, wschodnie Włochy, 

Austria, Szwajcaria, północne Włochy, Mont Blanc,  Pad, zachodnie Włochy, 

południowe Włochy 
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Karta pracy nr 6 

Uzupełnij luki w logiczny sposób! 

AUSTRIA 

Austria na północy graniczy z ________________ i _________________, 

na wschodzie z _____________________ i __________________________, 

na południu z _______________________ i  _________________________,  

oraz na zachodzie z _____________________ i ______________________. 

Stolicą Austrii jest  __________________________.  

Najdłuższa rzeka to    _____________________. 

Najwyższy szczyt to    _____________________. 

Innsbruck leży w _________ __________, Linz leży w  _________ __________, 

Eisenstadt leży w ___________ _____________, Graz i Klagenfurt leżą w 

_________ _________. 

 

Niemcy, południowa Austria, Węgry, Słowacja, wschodnia Austria, Słowenia, 

Szwajcaria, Liechtenstein, Dunaj, północna Austria, Czechy, Großglockner, 

zachodnia Austria, Wiedeń, Włochy 
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Karta pracy nr 7 

Uzupełnij luki w logiczny sposób! 

HISZPANIA 

Hiszpania na północy graniczy z ________________ i __________________, 

na wschodzie z___________________, na południu z_____________________ 

oraz na zachodzie z  __________________ i _________________________. 

Stolicą Hiszpanii jest  __________________________.  

Najdłuższa rzeka to    _____________________. 

Najwyższy szczyt to    _____________________. 

Bilbao leży w ________ _________, Salamanca leży w _________ __________, 

Barcelona leży w ___________ ________________, Malaga i Sevilla leżą w 

____________ ____________. 

 

południowa Hiszpania, Morze Śródziemne, Portugalia, wschodnia Hiszpania, 

Francja, Andora, północna Hiszpania, Mulhacén, Tag, zachodnia Hiszpania, 

Madryt, Ocean Atlantycki, Gibraltar 

 

 

 


