
Klasa VI i VIA

Zapisz w zeszycie

Lekcja

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi

Środowisko przyrodnicze i gospodarka Litwy

Litwo, ojczyzno moja… – pisał niegdyś po polsku nasz wieszcz Adam Mickiewicz. Czy to 

możliwe, żeby Litwa była ojczyzną Polaka? Co ciekawe, kiedy Adam Mickiewicz pisał te słowa, na

mapie Europy nie było ani Polski, ani Litwy. Z lekcji historii wiemy, jak pogmatwane były 

historyczne losy naszych krajów.

1. Położenie i podział Litwy

Litwa to małe państwo leżące na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Ma 

powierzchnię ponad 65 tys. km2, czyli jest nieco większa od Słowacji i nieco mniejsza od 

Republiki Czeskiej; od Polski jest mniejsza blisko pięciokrotnie. Stolica kraju to Wilno.

Litwa graniczy z czterema państwami – z Łotwą na północy, z Białorusią na wschodzie i południu, 

z Polską na południu oraz z obwodem kaliningradzkim, będącym częścią Federacji Rosyjskiej, na 

południowym zachodzie. Granica za Polską liczy tylko 104 km i jest dla Litwy najkrótsza. Jeszcze 

krótsza – 90 km – jest litewska część linii brzegowej Morza Bałtyckiego.



Zadanie1 

Zapisz z jakimi państwami graniczy Litwa

Środowisko przyrodnicze i gospodarka Białorusi

Białoruś jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w którym nie są przestrzegane zasady 

demokracji, w tym na przykład wolność słowa. Od połowy lat 90. XX wieku władzę utrzymuje tam 

prezydent Alaksandr Łukaszenka, który zwalcza opozycję demokratyczną poprzez szykany 

i prześladowania. Odbywające się co kilka lat wybory parlamentarne i prezydenckie zawsze budzą 

wątpliwości na arenie międzynarodowej. Dlatego Białoruś pozostaje w pewnej izolacji politycznej 

i gospodarczej.

2. Położenie i podział Białorusi

Białoruś to państwo średniej wielkości w Europie Wschodniej. Jej powierzchnia wynosi ponad 

207 tys. km2, czyli odpowiada 2/3 obszaru Polski. Stolicą kraju jest Mińsk.



Białoruś to największe państwo europejskie nieposiadające dostępu do morza. Ze wszystkich stron 

otaczają ją kraje sąsiednie – Federacja Rosyjska od wschodu, Ukraina od południa, Polska od 

zachodu, Litwa od północnego zachodu i Łotwa od północy. Długość naszej granicy z Białorusią 

wynosi 418 km, ale jej granice z Rosją i Ukrainą są ponad dwukrotnie dłuższe. Granica Białorusi 

z Polską, Litwą i Łotwą to jednocześnie zewnętrzna granica Unii Europejskiej, której przekroczenie

dla Białorusinów jest bardzo trudne.

Zadanie 2

Zapisz z jakimi państwami graniczy Białoruś



Zadanie 3

Wejdź na stronę i zapisz podsumowanie z tej prezentacji ukryte na końcu pod numerami od 

1-5

https://prezi.com/p/q7ppuevfwm7k/dziedzictwo-kulturowe-i-przyrodnicze-litwy-i-biaorusi/

Zadanie proszę odesłać na adres jolanta.nenko@onet.pl

W razie problemów udzielam pomocy pod numerem telefonu 792-506-229

https://prezi.com/p/q7ppuevfwm7k/dziedzictwo-kulturowe-i-przyrodnicze-litwy-i-biaorusi/
mailto:jolanta.nenko@onet.pl
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