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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 Słowacji i Czech 

 
 

 
 

 Czechy to niewielki kraj leżący 
w środkowej części Europy. 
Jest południowym sąsiadem Polski. 

  Nie ma dostępu do morza.  
 Panuje tu klimat umiarkowany ciepły 

przejściowy. Tylko w niewielkiej części 
kraju klimat jest kontynentalny.  

 Znaczną część trzech zajmują Wyżyny 
(np. Wyżyna Czesko – Morawska)  i góry 
(np. Sudety).  

 Czechy zamieszkuje nieduża liczba 
ludności.  

 W ostatnich latach w Czechach powstało 
wiele zakładów produkujących 
samochody oraz części do nich. 

 
 

 

 Słowacja leży w środkowej części 
Europy. Od zachodu graniczy 
z Czechami, a od północy – z Polską. 

 Nie ma dostępu do morza. 
 Panuje tu klimat umiarkowany ciepły 

kontynentalny. 
 Przeważającą część Słowacji zajmują 

góry – Karpaty. 
 Liczba ludności Słowacji jest niewielka. 
 W gospodarce Słowacji duże znaczenie 

ma turystyka. 
 Dużą rolę odgrywają zakłady 

produkujące samochody oraz ich części. 
 

Do 1993 roku Czechy razem ze Słowacją tworzyły jedno państwo – CZECHOSŁOWACJĘ. 
 

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

wieże katedry św. Wita. 
 



Czechy odwiedzane są przez turystów z innych 
państw przede wszystkim ze względu na 
dziedzictwo kulturowe.  
Szczególne miejsce zajmuje Praga – największe 
miasto oraz stolica Czech. Jest ona przez wielu 
uważany za jedną z najpiękniejszych miast 
w Europie.  
W Czechach organizowane są konferencje 
międzynarodowe, targi oraz szkolenia 
pracowników z całego świata. 
W Sudetach znajduje się wiele atrakcji 
przyrodniczych oraz nowoczesnych obiektów 
sportowych. 
 
 
 
 

 

Na Słowacji rozwija się głównie turystyka 
aktywna.  
Szczególną popularnością cieszą się wędrówki 
po górach, zwiedzanie jaskiń oraz sporty 
zimowe takie jak narciarstwo czas 
snowboard. 
Słowacja jest także zasobna w wody termalne, 
czyli wody, których temperatura jest wyższa 
niż średnia roczna temperatura powietrza 
na danym obszarze.  
Dzięki temu mogły tutaj powstać parki wodne 
z gorącymi basenami, a także popularne 
ośrodki oferujące zabiegi pielęgnacyjne ciała.  
Słowacy chętnie rozbudowują infrastrukturę 
turystyczną otworzą hotele, schroniska, 
pensjonaty, restauracje a także wyciągi 
narciarskie oraz pływalnie. 
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