
WIRTUALNA PODROŻ DOOKOŁA ŚWIATA 

 

Regulamin konkursu. 

1. Konkurs jest długoterminowy – do powrotu do szkoły. 

2. Na początku tygodnia, na stronie szkoły, publikowana będzie krótka     

   prezentacja wybranego kraju lub regionu wraz z  zadaniem do wykonania. 

3. Zadania będą punktowane według następujących zasad: 

 1 punkt – prawidłowa odpowiedź na pytanie, zagadkę; 

 2 punkty – poprawne rozwiązanie krzyżówki; 

 3 punkty – wykonanie pracy manualnej. 

4. Osoby, które odbędą większość wirtualnych podróży i uzyskają największą  

   ilość punktów otrzymają nagrody. 

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowe punkty do zachowania. 

6. Rozwiązania lub zdjęcia wykonanej pracy proszę przesyłać na adres larysa121@wp.pl.   

   W tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę konkursu. Termin  

   nadsyłania prac - poniedziałek 8.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:larysa121@wp.pl


GRUZJA 

 

 

 

 

Gruzja to kraj pełen przepięknych krajobrazów oraz starych zabytków. Zachwyca bogatą kulturą i historią 

oraz regionalną kuchnią. Zróżnicowane walory przyrodnicze i kulturowe sprawiają, że turyści przybywający 

do tego kraju mają szeroki wachlarz możliwości wypoczynku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolica: Tbilisi Państwo położone na pograniczu Europy i Azji. Graniczy 

na północy z Rosją, na południu z Armenią i Turcją, a na 

wschodzie z Azerbejdżanem. Zachodnią granicę kraju 

wyznacza wybrzeże Morza Czarnego.   

Wybrzeże Morza Czarnego 

Turyści spragnieni słońca, preferujący 

wypoczynek nad wodą mogą oddać się 

plażowaniu np. w okolicy Batumi, Ureki 

czy Sarpi.  

Turystyka górska 

Najbardziej popularnym miejscem 

trekkingowym w Gruzji są okolice miasta 

Stepancmida, w północnej części kraju. 

 

Zabytki 

Ananuri – twierdza leżąca nad rzeką 

Aragwi, na północ od Tbilisi. Pochodzi z 

przełomu XVI i XVII wieku.  

 

 

 

 

 

 

 

Wardzia- skalne miasto 

Muzeum, rezerwat i obiekt turystyczny              

w regionie Samcche-Dżawachetia.  

 

 

Zadanie dla Ciebie ! 

Gruzja słynie z kuchni regionalnej. 

Rozpoznaj na zdjęciu jedno z dań 

gruzińskich. 

 

 

 

Zdjęcia i grafika: 

www.pl.wikipedia.org; 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azerbejd%C5%BCan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czarne
http://www.pl.wikipedia.org/


 

 

 

ARKTYKA 

Obszar położony wokół bieguna północnego. Arktyka obejmuje swym zasięgiem  Ocean Arktyczny wraz ze 

wszystkimi znajdującymi się na nim wyspami, w tym największą wyspą świata – Grenlandią, a także 

północne obszary Europy, Azji i Ameryki Północnej.  

Przeważająca część tego regionu jest pokryta wieloletnim pływającym lodem morskim, zwanym pakiem 

lodowym. Z kolei znaczną część Grenlandii zajmuje lądolód. Natomiast niepokryte lodem obszary porasta 

tundra. 

Niektóre obszary Arktyki, mimo niezwykle trudnych warunków przyrodniczych, zamieszkane są przez 

człowieka. Rdzenną ludność tego regionu stanowią m.in. Inuici, Lapończycy.  

 

ANTARKTYKA 

Antarktyka to część świata obejmująca obszary wokół bieguna południowego. Zalicza się do niej 

Antarktydę wraz z otaczającym ją Oceanem Południowym oraz wyspami. 

Antarktyka nie ma rdzennych mieszkańców, a działalność ludzka ogranicza się do połowów, badań 

naukowych i turystyki. 

Antarktyka i Arktyka to dwa odizolowane od siebie obszary. 

Z tego względu na każdym z nich występują odmienne gatunki zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

  

ARKTYKA I ANTARKTYKA 

WYCIECZKA NA BIEGUNY 

 
ARKTYKA 

 

 
ANTARKTYKA 

 
 

NIEDŹWIEDŹ 

POLARNY 

 
 

MASKONUR 

ZWYCZAJNY 

ARKTYKA     ANTARKTYKA 

 
PINGWIN 

CESARSKI 

 
KOTIK 

ANTARKTYCZNY 

ZADANIE DLA CIEBIE ! 

Odpowiedz na pytania. 

 

1. Kto pierwszy zdobył biegun  

    południowy? 

2. Jaką nazwę nosi jedyna polska 

   całoroczna polarna stacja  badawcza  

   w Antarktyce? 

 

 Na odpowiedzi czekam do 25 maja 8.00 

 

 

Zdjęcia i grafika: www.pl.wikipedia.org; 

 

http://www.pl.wikipedia.org/


 

Stolica: Kair 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCZAMI PODRÓŻNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGIPT 

Budowle sprzed tysięcy lat. Majestatyczne świątynie, wykute w skałach posągi faraonów, grobowce, 

piramidy, meczety. Mumie, papirusy, wielbłądy. Gorący piasek pustyni, bajeczne rafy koralowe  

Morza Czerwonego. Tętniące życiem targowiska i kawiarenki. 

Taki jest Egipt, kraj o wyjątkowej kulturze i historii. 

 

 

 

 Egipt często bywa nazywany darem Nilu, który jest jedyną stałą rzeką w Egipcie. Szerokość jego doliny 

waha się od 2 km na południu kraju do 20 km w okolicach Kairu. Rzeka tworzy u ujścia potężna deltę.  

 

 

 

 

                                                                                        

  
 

Dolina Nilu jest długim 

pasem żyznej ziemi, na 

którym skupia się niemal 

cała populacja. Pozostałą 

część kraju stanowią jałowe 

pustynie: Libijska na 

zachodzie, Arabska na 

wschodzie i Nubijska na 

południu. 

 

 

 

Państwo położone w północno-wschodniej Afryce. 

 Od północy oblewa go Morze Śródziemne, a od wschodu 

Morze Czerwone.  

 

Delta Nilu – zdjęcie satelitarne 

 

 
Nil niedaleko Asuanu 

 

Na lewym brzegu Nilu , w Gizie, znajdują się trzy najsłynniejsze 

egipskie piramidy: Cheopsa, Chefrena i  Mykerinosa. Najwyższa 

z nich Piramida Cheopsa, ma 137 m wysokości. 

 

 

Grobowiec Tutanchamona wykuty w skale i ukryty w Dolinie Królów znajduje 

się w pobliżu Luksoru, jako jeden z niewielu ocalałych przed złodziejami. 

Oprócz sarkofagu, w którym spoczywa mumia władcy, odkryto w nim ponad 

3500 różnych przedmiotów wykonanych m.in. ze złota. 

ZADANIE DLA CIEBIE 

! 

 

Wykonaj flagę 

zachodniego sąsiada 

Egiptu. 

Na zdjęcie Twojej pracy 

czekam do 18 maja 8.00. 

 

Hurgada miasto we 

wschodnim Egipcie na 

wybrzeżu Morza Czerwonego,  

dawna osada beduińska, dziś jeden            

z największych kurortów 

                  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej zachęcam do obejrzenia filmu 

                 „Niezwykły Świat – Egipt”. 

                                         https://www.youtube.com/watch?v=XYdAAlxQYKs 
Zdjęcia i grafika: 

- www.pl.wikipedia.org; 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asuan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czerwone
https://www.youtube.com/watch?v=XYdAAlxQYKs
http://www.pl.wikipedia.org/


STANY ZJEDNOCZONE  

AMERYKI 

 

 

Państwo składające się z 50 stanów, graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem 

Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu 

i Oceanem Atlantyckim od wschodu. 

 

Stany Zjednoczone to kraj olbrzymich kontrastów geograficznych. Na terenie występują ogromne góry                    

i rozległe równiny, gorące pustynie oraz zimne obszary okołobiegunowe.  

 

        
 

 

 

 

 

Stany zjednoczone oferują mnóstwo ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Stolica: Waszyngton 

 

Wysokogórski krajobraz 

Gór Skalistych, których 

szczyty przekraczają 

4 tys. m n.p.m. 

 

Ujście rzeki Wisconsin do 

Missisipi na Nizinach 

Wewnętrznych 

Wielkie Równiny Prerii Pustynia Mojave, 

piaszczysto – 

żwirowa 

Statua Wolności 

Symbol Nowego 

Jorku oraz całych 

Stanów 

Zjednoczonych 

 

Wielki Kanion 

Kolorado 

Najsłynniejszy 

kanion świata. 

446 km długi i do 29 

km szeroki 

Mount Rushmore 

Góra leżąca w stanie 

Dakota Południowa,                  

w której wykuto pomnik 

składający się z czterech 

głów prezydentów USA 

 

 

Park Narodowy Yellowstone 

Najstarszy park na świecie.  

Na jego terenie znajdują się 

słynne gejzery, gorące 

źródła, wulkany błotne                     

i wodospady. 

 

ZADANIE DLA CIEBIE! 

 

Zaprojektuj kartkę pocztową przedstawiająca walory Stanów Zjednoczonych.  

Za zadanie możesz otrzymać 3 punkty. 

Na pracę czekam do 10 maja 8.00.  

 

Zdjęcia i grafika: 

- www.pl.wikipedia.org 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_terytorialny_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_(podzia%C5%82_administracyjny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Arktyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Atlantycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gejzer
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o_termalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o_termalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wulkan_b%C5%82otny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodospad
http://www.pl.wikipedia.org/


 

 

Stolica: Canberra 

 

Związek Australijski  to państwo położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę 

Tasmania i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. 

Z czym kojarzy Ci się Australia? 

Zapewne z kangurami. Jest to jedna z najbardziej znanych i charakterystycznych osobliwości Australii, gdyż 

kangury żyją wyłącznie na tym kontynencie. Organizmy, które można spotkać tylko w jednym regionie  

świata nazywane są endemitami. Większość zwierząt i roślin występujących w tym kraju to właśnie 

endemity. 

 

 

 

 

 

 

Australia to także przepiękne widoki, wspaniałe miasta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRALIA 

 

 
KANGUR 

 
MIŚ KOALA 

 
EMU 

 
KOLCZATKA 

Wzdłuż wschodniego wybrzeża 

ciągną się Wielkie Góry 

Wododziałowe.                                        

W ich południowej części, zwanej 

Alpami Australijskimi, znajduje 

się najwyższy szczyt kontynentu – 

Góra Kościuszki (2228 m n.p.m. ) 

 

SYDNEY 

największe miasto Australii, 

położone jest 

pomiędzy Pacyfikiem na 

wschodzie i Górami 

Błękitnymi na zachodzie 

 

 

 

Największa na świecie 

Wielka Rafa Koralowa. 

Wpisana na Listę 

Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego                                  

i Przyrodniczego UNESCO 

 

 

                        ZADANIE DLA CIEBIE ! 

        Rozpoznaj budowlę przedstawioną na zdjęciu.  

       Za dzisiejsze zadanie możesz otrzymać 2 punkty. 

                   Na pracę czekam do 4 maja 8.00. 

 

 

 

 

 

Zdjęcia i grafika: 

- www.pl.wikipedia.org; 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_B%C5%82%C4%99kitne_(Australia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_B%C5%82%C4%99kitne_(Australia)
http://www.pl.wikipedia.org/


 

BRAZYLIA 

 

 

 

 

WODOSPAD IGUAZÚ 

Wysoki na 80 m, szeroki na 2,5 km wodospad składa się z 275 pojedynczych kaskad i mniejszych 

wodospadów. Położony jest na granicy Brazylii oraz Argentyny.  

 

AMAZONIA – ZIELONE PŁUCA ZIEMI 

Region w  w dorzeczu Amazonki. Obszar ten porasta największy na świecie kompleks wilgotnych lasów 

równikowych, które stanowią największy ekosystem kuli ziemskiej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RIO DE JANEIRO 

 

Stolica rozrywki i centrum turystyki. Rio słynie z wielu ciekawych miejsc i obiektów. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stolica: Brasilia 

Brazylia jest największym krajem Ameryki Południowej. 

Zajmuje niemal połowę powierzchni tego kontynentu. 

Jest jedynym krajem na świecie, przez który przebiega 

zarówno równik jak i zwrotnik Koziorożca. 

 

 

 

Helikonia jest 

uznawana za 

kwiatowy symbol 

Brazylii. 

 

 
Drzewo kapokowe to  

najwyższa roślina 

Amazonii, dorastająca 

do 60-70 metrów 

wysokości 

 
Anakonda to jeden                

z największych węży 

świata. Nie jest 

jadowita, ale potrafi 

połknąć w całości inne 

zwierzę. 

 

 
Jaguar to największe 

spośród żyjący w obu 

Amerykach zwierzę               

z rodziny kotowatych. 

 
Stadion Maracana 

 
Plaża Copacabana  

Statua 

Chrystusa 

Zbawiciela 

 

 
Góra nazywana  

Głową Cukru 

 
W rytmie samby – 

karnawał w Rio 

 

 
 Zadanie dla Ciebie! 

Podaj południowoamerykańską 

nazwę wilgotnego lasu równikowego 

rosnącego na Nizinie Amazonki.  

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej zachęcam do 

obejrzenia filmu „Niezwykły Świat – Brazylia”. 
https://www.youtube.com/watch?v=TO4pz4KUHWA 
 
Zdjęcia i grafika: 

- www.pl.wikipedia.org; 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Amazonka
https://www.youtube.com/watch?v=TO4pz4KUHWA
http://www.pl.wikipedia.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stolica: Tokio 

 

JAPONIA 

KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI 

 

 

Japonia leży u wschodnich wybrzeży Azji, na archipelagu składającym się z czterech dużych wysp                       

( Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku )  i tysięcy małych wysepek, oblewanym przez Morze Wschodniochińskie 

od południa, Morze Japońskie od zachodu, Morze Ochockie od północy i Pacyfik od wschodu. 

 

 

W krajobrazie Japonii dominują wyżyny   

i góry, które łącznie zajmują około 85 % 

jej powierzchni. 

Japonia leży w aktywnej strefie sejsmicznej, na styku trzech płyt litosfery: euroazjatyckiej, pacyficznej                       

i filipińskiej. Efektem takiego położenia są częste trzęsienia ziemi. Każdego roku  w tym kraju rejestruje  się 

około 1,5 tyś. trzęsień. Innym skutkiem położenia kraju na styku płyt litosfery jest obecność wulkanów. 

Znajduje się ich blisko 160, z czego około 40 to wulkany czynne. 

 

Fudżi najbardziej znany 

japoński wulkan i zarazem 

najwyższy szczyt kraju            

(3776 m n.p.m.). 

 
 

 

 

 

 

           
KIMONO                           

tradycyjny ubiór japoński 

 

 

Świątynia Kinkaku-ji, 

znajdująca się w pobliżu 

miasta Kioto. 

 

 

 
Tokio - stolica i największe miasto Japonii, położone na południowo-wschodnim wybrzeżu Honsiu 

Zadanie dla Ciebie! 
 

Origami to sztuka składania papieru. Pochodzi z Chin, jednak rozwinęła się               

w Japonii, dlatego też uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską.                      

Wykonaj zwierzątko lub roślinę z origami.  

Za dzisiejszą pracę możesz otrzymać 3 punkty. 

Termin nadsyłania prac: do 20.04  godz. 8.00 

 
Odpowiedzi do zadania z poprzedniego tygodnia: lew, słoń sawannowy, bawół afrykański, 

nosorożec czarny, lampart. 

 

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej 

zachęcam do obejrzenia filmu „Niezwykły 

Świat – Japonia”. 
https://www.youtube.com/watch?v=yOpa5n09YlU 

 

Zdjęcia i grafika: 

- www.pl.wikipedia.org; 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Honsiu
https://www.youtube.com/watch?v=yOpa5n09YlU
http://www.pl.wikipedia.org/


 

Stolica:  Nairobi 

 

 

Kenia leży we wschodniej części Afryki, po obu stronach równika. Graniczy z Somalią, Etiopią, Sudanem 

Południowym, Ugandą i Tanzanią. Południowo-wschodnią granicę kraju stanowi ponad 500-kilometrowe 

wybrzeże Oceanu Indyjskiego z licznymi lagunami, wyspami i zatokami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENIA 

 Drodzy uczniowie, zapraszam do odbycia 

naszej kolejnej wirtualnej podróży.  

Tym razem lecimy do Kenii ! 

 

 

WYBRZEŻE OCEANU 

INDYJSKIEGO 

Ciepłe wody, szerokie 

piaszczyste plaże oraz  rafy 

koralowe stanowią idealne 

miejsce do plażowania i 

nurkowania. 

 

DZIKA PRZYRODA 

Piękno afrykańskiej 

przyrody można podziwiać 

m.in. w 50 parkach                          

i rezerwatach. Najczęściej 

odwiedzanym jest Rezerwat 

Narodowy Masai Mara. 

 

 

GÓRY 

Obszary wysokogórskie 

zapewniają zapierające dech 

w piersiach widoki i 

mnóstwo tras 

wspinaczkowych. 

 

 

  

SAFARI 

Wycieczka po afrykańskiej sawannie, jest największą atrakcją turystyczną Kenii. 

W trakcie można zobaczyć z bliskiej odległości dzikie zwierzęta w swoim naturalnym środowisku. 

 

WALORY KUTRUROWE  

Kenia to nie tylko dzika, przepiękna przyroda, to także bogactwo dziedzictwa kulturowego: zwyczaje                    

i tradycje ludów kenijskich, liczne zabytki m.in. zabytkowe miasto  Lamu, Fort Jesus w Mombasie.  

 
 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej zachęcam do 
obejrzenia filmu „Niezwykły Świat – Kenia”. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=l8n2Ak79cpk 

Zdjęcia i grafika: 

- www.pl.wikipedia.org; 

- www.national-geographic.pl 

 

ZADANIE DLA CIEBIE ! 

W Kenii można zobaczyć symbol afrykańskiej fauny  -

Big Five, czyli Wielką Afrykańską Piątkę 

najgroźniejszych zwierząt. 

 

Jakie zwierzęta należą do tej grupy? 

 
Odpowiedź do zadania z poprzedniego tygodnia: GEJZER 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l8n2Ak79cpk
http://www.pl.wikipedia.org/


 
 

 

Kraj ten jest znany przede wszystkim z pięknych bajkowych krajobrazów. Tworzą je wodospady, wijące się 

malowniczo rzeki, dymiące wulkany czy lodowce pokrywające górskie szczyty. 

 

 

 

 

.  

To tylko namiastka tego co można zobaczyć w tym kraju. 
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej zachęcam do obejrzenia  
filmu „Niezwykły Świat – Islandia”. 
         https://www.youtube.com/watch?v=6cev0M188Sg 

 

Opracowano na podstawie: 

www.pl.wikipedia.org 

 

ISLANDIA 

BAJKOWA KRAINA 

Islandia to pierwsze państwo, które poznamy podczas naszej 

wirtualnej podróży. Położona jest w Europie Północnej, na wyspie 

Islandia i kilku mniejszych wyspach. 

 

 

Stolica: Reykjavik                   

 

     Stolica: Reykjavik                   

 

 

KRAINA WODOSPADÓW 

Islandia słynie z wodospadów. Są ich tam setki. 

Jednym z najchętniej odwiedzanych jest 

Seljalandsfoss. 

 

BŁĘKITNA LAGUNA 

Islandzkie uzdrowisko typu spa, oferuje 

możliwość kąpieli w gorącej wodzie bogatej  

w minerały.  

TĘCZOWE GÓRY 

Landmannalauga – góry położone w południowej Islandii. 

Wielokolorowe skały, pola zastygłej lawy i popiołów 

wulkanicznych dodatkowo urozmaicone śniegiem                              

i zielonym mchem wyglądają, jakby były pomalowane 

kredkami. 

ZADANIE DLA CIEBIE ! 

Jak nazywa się rodzaj gorącego źródła, 

które gwałtownie wyrzuca słup wody               

i pary wodnej o temperaturze wrzenia ? 

https://www.youtube.com/watch?v=6cev0M188Sg

