
Pracovní  list – Polsko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplň údaje, které jsou na slepé mapě označeny písmeny nebo čísly: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napiš názvy států, se kterými Polsko sousedí. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Polsko je přímořský stát. Jeho břehy omývá ………………………………………… moře. 

Spoj pojmy do dvojice, jak k sobě patří. 

zlotý   hlavní město Polska  Gdaňsk    hutnický průmysl 

Varšava  slovanský jazyk  náboženství   říční přístav 

polština  nejvyšší vrchol Polska  Krakov    katolictví 

Rysy   polská měna   černé a hnědé uhlí  námořní přístav 

 

pohoří 

A. ……………………………………………………………………… 

B. ……………………………………………………………………… 

C. ……………………………………………………………………… 

nížiny a jezerní plošiny 

D. ……………………………………………………………………… 

E. ……………………………………………………………………… 

F. ……………………………………………………………………… 

G. ……………………………………………………………………… 

H. …………………………………………………… 

řeky 

a) ………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………… 

města 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………… 

c 



nejvyšší vrchol Polska - Rysy 

Odpověz na následující otázky: 

1. Nejvyšším vrcholem Polska jsou Rysy. V jakém pohoří se nacházejí? ………………………………………………………… 

2. Které řeky na území Polska ústí do Baltského moře? ……………………………………………………………………….. 

3. Ke kterému úmoří patří území Polska? ………………………………………………………………… 

4. Největšími přístavy Polska jsou přístav ……………………………………, který leží na řece……………………………… 

a přístav…………………………………, který leží na řece……………………………… . 

5. Jmenuj státy, které jsou členy Visegrádské skupiny. ……………………………………………………………………………………. 

6. Který levostranný přítok Odry pramení v ČR?................................ 

 
Doplň text: 
Na severu Polska se rozkládá  …………………………… a …………………………………… 
jezerní plošina, jižněji leží ……………………………… a ………………………………… 
nížina. Mezi řekami Odra a Visla se rozkládá ……………………………………….. 
vrchovina. V jižní části, při hranicích s Českou republikou leží pohoří 
………………………. , ……………………  ………….. a …………………………  ……………..….. . 
Z České republiky přitéká na území Německa řeka ………………………….. a 
……………………………….. . Přítokem Odry je řeka ……………………………….. a 
……………………………….. 

 

Určete správnost tvrzení – onač  pravdivé,  nepravdivé a opravte jej. 

o Polsko se nachází v severní Evropě. 

o Polsko má přístup k Severnímu moři a Baltskému moři.  

o Významnou surovinou těženou v Polsku je sůl. 

o Polština patří do skupiny románských jazyků.  

o Východní hranici Polska tvoří řeky Odra a Nisa. 

o Hornatá je severní část Polska. 

o Německým státním zřízením je knížectví. 

o Řeka Visla pramení v České republice. 

o Polsko je rozděleno na 16 kantonů. 

o Polsko je neutrální země, není členem ani EU ani NATO. 

o Nejrozšířenějším náboženstvím v Polsku je protestantská církev. 

o Řeka Labe protéká Polskem. 

 

K městům připiš řeku, která jím protéká: 

Vratislav  ……………………………………………  Krakov  …………………………………………… 

Štětín    ……………………………………………  Varšava  …………………………………………… 

Gdaňsk  ……………………………………………  Poznaň  …………………………………………… 

 

Spoj symbol a jméno historické i současné postavy Polska.  

 

 A – Mikuláš Koperník  B – Marie Curie-Skłodowská  C – K. Wojtyla (Jan Pavel II.) 

 D – Henryk Sienkiewicz E – Fryderik Chopin   E – Vladislav Jagelonský  
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