
Geografia klasa VI

Zapisz w zeszycie

Lekcja

Temat: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Czech.

Z Republiką  Czeską  łączą  nas  obecnie  bardzo  przyjazne  stosunki.  Jeszcze  przed  1989  rokiem
polska  opozycja  antykomunistyczna  utrzymywała  bliskie  kontakty  z czeskimi  działaczami.
Najpierw  wspólnie  walczyliśmy  o wolność,  a potem  odbudowywaliśmy  nasze  kraje  i razem
integrowaliśmy się  ze  strukturami  europejskimi.  Dziś  prowadzimy szeroką wymianę handlową,
turystyczną, kulturalną i inną. 

1. Położenie i podział Republiki Czeskiej

Republika  Czeska to  nieduży  kraj  w Europie  Środkowej,  mający  powierzchnię  niespełna

79 tys. km2, czyli czterokrotnie mniejszą niż Polska. Stolicą Czech (taka skrócona nazwa Republiki

Czeskiej  jest  już  obecnie  dopuszczalna)  jest  Praga. Granica  między naszymi  krajami  przebiega

głównie przez Sudety, a ponadto przez Nizinę Śląską (Płaskowyż Głubczycki) i Karpaty (Beskid

Śląski). Jest to nasza najdłuższa granica lądowa licząca aż 796 km, do czego przyczynia się jej kręty

przebieg  w górach.  Republika  Czeska  graniczy  także  ze  Słowacją  i Austrią  oraz  z Niemcami,



z którymi  ma  najdłuższą  granicę  (810 km).  Nasi  południowi  sąsiedzi  nie  posiadają  dostępu do

żadnego morza – ze wszystkich stron otoczeni są lądami należącymi do państw sąsiednich. 

Zadanie 1

Odpowiedz na pytania:

Co jest stolicą Czech - …..............................

Jaka jest obowiązująca waluta Czech …......................................

Jakimi górami graniczy Polska i Czechy

a) 

b)

Czy Czechy mają dostęp do morza...............................



Zadanie 2

Na podstawie mapy Republika Czeska podział administracyjny
a) wypisz nazwy państw z którymi graniczą Czechy
-
-
-
-

2. Warunki naturalne

Republika  Czeska jest  krajem wyżynnym  i górskim –  ¾  obszaru  leży  powyżej  300  m n.p.m.

Zdecydowaną większość powierzchni państwa zajmuje stary Masyw Czeski i jedynie wschodnie

krańce  zaliczają  się  do Karpat.  Pofałdowane tereny wyżyn występują  w niemal  całym wnętrzu

Republiki. Najbardziej rozległa jest Wyżyna Czesko-Morawska obejmująca południe obu głównych

regionów historycznych. Wzdłuż granic zewnętrznych rozciągają się niezbyt wysokie pasma gór –

Sudety, Rudawy, Las Czeski, Szumawa, Beskid Morawsko-Śląski. Najwyższe z nich to Sudety ze

Śnieżką  (1602  m n.p.m.)  leżącą  na  wspólnej  z Polską  granicy.  Dzięki  tym  pasmom  górskim

otaczającym wnętrze kraju, Masyw Czeski ma postać rozległej kotliny. 



Zadanie 3

Na podstawie mapy napisz najwyższy szczyt Czech i zapisz jaką ma 
wyskość            

3. Ludność Republiki Czeskiej

Republika  Czeska  liczy nieco  ponad 10,5  mln mieszkańców,  czyli  znacznie  mniej  niż  Polska.

Ludność ta zamieszkuje jednak mniejszą powierzchnię (78 867 km2), a więc gęstość zaludnienia

naszych państw może być podobna. 

Zadanie 4

Napisz 3 miasta  na podstawie mapy, w których występuje największa 
gęstość zaludnienia
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4. Gospodarka Republiki Czeskiej

Republika Czeska jest krajem o wszechstronnie rozwiniętej gospodarce z głównymi jej działami –

rolnictwem, przemysłem i usługami.

Mimo  iż  na  wsi  mieszka  tylko  około  ¼  ludności,  to  użytki rolne zajmują  ponad  połowę

powierzchni państwa. Uprawia się na nich głównie pszenicę, jęczmień, kukurydzę, buraki cukrowe

i ziemniaki oraz warzywa i owoce. Na cieplejszym południu spotkać można nieco więcej winorośli.

W całym  zaś  kraju  rośnie  chmiel,  który  wraz  z jęczmieniem  wykorzystywany  jest  m.in.  do

produkcji piwa – narodowego napoju Czechów. W hodowli dominuje bydło, trzoda chlewna i drób,

a ponadto na górskich łąkach dosyć często spotkać można pasące się owce i kozy.

Zadanie 5
a) Na podstawie mpy gospodarczej – Przemysl napisz dwa miasta 

gdzie występuje przemysł lekki..................................................................

b) Na podstawie mapy gospodarczej – Rolnictwo co uprawia się w 

okolicach Pragi.............................................................................................



Czy zadania wykonałeś

a) samodzielnie 

b) z małą pomocą

c) z dużą pomocą

 

Zadania odeślij na adres jolanta.nenko@onet.pl

W razie problemów podaje numer 792-506-229

mailto:jolanta.nenko@onet.pl
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