
Polskie naj, naj, 

naj... 



POLSKA NASZA OJCZYZNA 



 

 

 

 

Powierzchnia Polski wynosi:  

312 696 km². 

   

Zamieszkana jest przez 37 672 367 ludzi. 

  

 Podzielona jest na 16 województw.  

 

 

 

 

 

 

POLSKA W PIGUŁCE 



Polska – różnorodny kraj 

Na północy – morskie wybrzeże i Bałtyk. 

Środek kraju zajmują niziny, czyli tereny płaskie. 

 

Dalej na południu pojawiają się wyżyny, czyli 

więcej wzniesień i pagórków. 

 

A całkiem na południu wzdłuż granicy z Czechami 

i Słowacją znajdują się góry: Sudety i Karpaty. 

 

Poznaj polskie NAJ – zarówno stworzone przez 

przyrodę, jak i człowieka. 

 



Polskie naj, naj, naj... 

 Najwyższy szczyt – Rysy 2503 m

2  

Tatry 



Polskie naj, naj, naj... 
 Najdłuższa rzeka – Wisła 1023,5 km. Źródła 

rzeki znajdują się na zachodnim stoku Baraniej 

Góry w Beskidzie Śląskim, a ujście w Zatoce 

Gdańskiej 



Polskie naj, naj, naj... 

 Największe jezioro – Śniardwy (Pojezierze Mazurskie) 

 113,8 km

2

 



Polskie naj, naj, naj... 
 Największe miasto – Warszawa 1,765 mln mieszkańców 

 To jednocześnie stolica Polski. Znajduje się na 

Mazowszu, w środkowej Polsce. 



Polskie naj, naj, naj... 

 Największa wyspa – Wolin 265 km². Położona 

na północno-zachodnim krańcu Polski 



Polskie naj, naj, naj... 

 Największy park narodowy - Biebrzański Park 

Narodowy. Jego powierzchnia to 592,23 km². 
Położony w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim. 



Polskie naj, naj, naj... 

 Pustynia Błędowska – największy w Polsce, a także w 

Europie obszar lotnych piasków (około 33 km²), leżący 

na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej 



Polskie naj, naj, naj... 

 Najwyższe polskie drzewo – 57 metrowa 

daglezja zielona. Rośnie w paśmie góry 

Klimczok w Beskidzie Śląskim. Wiek daglezji 

szacowany jest na 115 lat. 



Polskie naj, naj, naj... 

 Najwyższy wodospad w Polsce - Wielka 

Siklawa w Tatrach (Zakopane), znajduje się w 

odnodze Doliny Białki i mierzy około 70 metrów. 



Polskie naj, naj, naj... 

 Najniżej położone punkty na terenie Polski są 

na Żuławach: w Raczkach Elbląskich (1,8 m 

p.p.m.) i wsi Marzęcino, gdzie jest kilka punktów 

położonych niżej, najniższy ma 2,07 m p.p.m. 



Polskie naj, naj, naj... 
 Port morski w Gdańsku zajmował 1. miejsce wśród 

portów morskich w Polsce pod względem obrotów 

ładunkowych – wyniosły one 24,207 mln ton. 

Powierzchnia portu obejmuje 3248 ha lądu, a łączna 

długość nabrzeży wynosi 23 700 m. W północnej 

części portu mogą być przyjmowane największe statki, 

jakie pływają po Morzu Bałtyckim. 



Polskie naj, naj, naj... 

 Najzimniejsze miejsce w Polsce to miasto Suwałki i 

jego okolice. Zima trwa tam 2 razy dłużej niż na 

zachodzie Polski i jest znacznie mroźniejsza. Średnie 

temperatury są znacznie niższe. 

 



Polskie naj, naj, naj... 

 Kozy są największą pod względem liczby 

ludności wsią Polski: liczą 13 024 mieszkańców. 

Dla porównania, Opatowiec – najmniejsze pod 

względem liczby ludności miasto Polski – ma 

338 mieszkańców. 

 KOZY    

 OPATOWIEC 



Polskie naj, naj, naj... 

 Kanał Wieprz-Krzna – 139,9 km 

 Najdłuższy kanał wodny w Polsce znajduje się we 

wschodnim regionie kraju, w woj. lubelskim. Swój 

początek ma w miejscowości Borowica koło 

Krasnegostawu i łączy Wieprz z Krzną. Nie jest 

dostępny dla żeglugi -ma charakter melioracyjny. 

 



Polskie naj, naj, naj... 
 Zamek krzyżacki w Malborku – to największy zamek 

nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Zamek ma 

kubaturę 250 000 metrów sześciennych, nic więc 

dziwnego, że jego budowa trwała aż 30 lat. Budowę 

zamku rozpoczęli Krzyżacy w XIII w. Zamek w 

Malborku to imponujące mury z czerwonej cegły, jak 

również pas murów obronnych z wieżami i bramami. 



 Polska jest naj, naj, naj. 

 

 

 

 

 

 

 

     KONIEC 



 
Źródła zdjęć i wiedzy: 

 
https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/product-pol-17349-Mapa-fizyczna-Polski-z-elementami-ekologii.html 
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