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Cieszę się, że pracujesz systematycznie! Cenię Twoje zaangażowanie i szybkość przesyłania prac 
z geografii. Na pewno będzie to miało odzwierciedlenie w Twoich ocenach  Brawo! 

Dzisiaj zapraszam Cię do odwiedzenia Litwy i Białorusi – kolejnych sąsiadów Polski 

 
 

 
 

 Litwa to niewielki kraj, leży w północno – 
wschodniej części Europy. Ma dostęp 
do Morza Bałtyckiego.  

 Warunki klimatyczne zbliżone 
do występujących w Polsce. Panuje klimat 
umiarkowany ciepły przejściowy.  

 Litwa jest krajem nizinnym.  
 Liczba ludności Litwy się zmniejsza. 

Wynika to z faktu, że przez wiele lat w tym 
kraju rodziło się mniej ludzi, niż umierało. 
Dużo osób również wyemigrowało 
do zachodniej Europy.  

 Na terenie Litwy występują bagna. 
 Na Litwie mieszka około 200 000 Polaków. 

 
 

 
 

 Białoruś jest średniej wielkości państwem 
europejskim. Jest wschodnim sąsiadem 
Polski. Nie ma dostępu do morza.  

 W zachodniej części kraju panuje klimat 
umiarkowany ciepły przejściowy. W części 
wschodniej klimat wykazuje cechy 
kontynentalny, a zimy są mroźniejsze niż 
w Polsce.  

 Na Białorusi przeważają Niziny. Jedynie 
w środkowej części kraju znajduje się pas 
terenu wyżynnych. 

  Znaczną część terytorium zajmują bagna.  
 Na Białorusi zmniejsza się liczba 

mieszkańców. Przez wiele lat w tym kraju 
rodziło się mniej ludzi, niż umierało. Dużo 
osób również wyemigrowało do zachodniej 
Europy i do Rosji.  

 Na Białorusi mieszka około 300 000 Polaków. 
 

Zarówno Litwa, jak i Białoruś charakteryzują się gęstą siecią rzek nizinnych. Płyną one spokojnie i są 
połączone kanałami, co sprzyja rozwojowi turystyki aktywnej związanych ze sportami wodnymi, 
głównie z kajakarstwem. Ważnym elementem dziedzictwa przyrodniczego obu krajów są lasy. 

Do najważniejszych należy leżąca na pograniczu polsko – białoruskim Puszcza Białowieska. 



 
Najstarsza dzielnica Pragi – Hradczany. W panoramie tej części miasta wyróżniają się 

wieże katedry św. Wita. 

 

Na Litwie występują źródła wód mineralnych. 
To dzięki nim oraz pięknym krajobrazom 

w tym kraju powstały uzdrowiska. W 
ostatnich latach wybudowano tam także 
wiele sanatoriów oraz parków wodnych. 

Jedną z najsłynniejszych miejscowości 
uzdrowiskowych są Druskienniki. Kuracjusze 
odwiedzają także okolica Kłajpedy i Połągi. 

 

 
 

 

Na Białorusi na szczególną uwagę zasługują 
zespoły zamkowe leżące między Mińskiem 

a Baranowiczami – w Mirze oraz w Nieświeżu. 
One zostały wpisane  

na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO.  
Piękną architekturę mają także inne miasta 

białoruskie, szczególnie Mińsk i Grodno. 
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                                  Zapraszam do karty SPRAWDŹ SIĘ                                     Dobrego tygodnia   

                                                                                                                                               Ewa Szkólnik 


