
Temat: Europa na mapie politycznej. 

Ludność w 2019 r. to ponad 740 mln. 47 państw( w tym jedno- Kosowo- nie 

jest uznawane przez wszystkie państwa). 3 państwa- Rosja, Kazachstan, 
Turcja są położone w Europie i Azji. 

Największe państwa Europy pod względem powierzchni: 

Rosja ( w Europie 4,5 mln km ² w Azji prawie 13 mln km ²) 

Ukraina - ponad 600 tys. km ² 
Francja- ponad 550 tys. km ² 

Hiszpania- ponad 500 tys. km ² 

Szwecja- ok. 450 tys. km ² 

Najmniejsze państwa Europy pod względem powierzchni: 

Watykan 

Monako 
San Marino 

Lichtenstein 

Malta 

Andora 

Zadanie 

Na dołączonej mapce  nr 1 należy rozpoznać  państwa i stolice- 1- 33  

i zapisać ich nazwy do zeszytu przedmiotowego. Utrwalaj sobie z mapką w 
atlasie ( ,,Europa podział polityczny”) lub w podręczniku ( s. 63 dolna 

mapka) lub mapką z mojego załącznika  położenie państw z zadania i nazwy 

ich stolic. 
Wykonajcie na wsipnet.pl zadane tam ćwiczenia ( nie wysyła się ich i można 

je poprawiać wielokrotnie) i one musza zostać zrobione w określonym 

terminie. 

 

Komentarz do nowego tematu 

Obok znajduje się notatka do zeszytu- możecie ją przepisać lub wydrukować 

i wkleić. Tekst do tej lekcji znajduje się w podręczniku s. 62- 67. Czytając 
tekst zwracajcie również uwagę na regiony w tabelce na s. 65 i na proces 

rozpadu państw europejskich w latach 90- tych XX wieku – tabelka s.67. 

Pomocą w znalezieniu państw i stolic Europy z zadania są atlasy 

geograficzne -  mapka ,, Europa- podział polityczny” lub mapka z 
podręcznika- dolna mapka s. 63 lub przesyłam Wam w załączniku mapę 

polityczną Europy . 

Pracujcie w swoim tempie- ale systematycznie- szukając i zapisując państwa 
i ich stolice, by mieć więcej czasu na powolne uczenie się ich położenia i 

stolic. Po powrocie do szkoły będzie kartkówka ze znajomości europejskich 

państw i stolic. Sprawdzę również w zeszycie wykonanie zadania. Nic nie 
przesyłajcie. Mailowo kontaktujcie się ze mną w razie trudności- pamiętajcie 

by w mailach podawać swoje nazwisko, klasę i szkołę, bo uczę też w SP1 i 

zdarzają się te same imiona i nazwiska .Przesyłam Wam również w 

załączniku mapkę konturową do ćwiczenia sobie położenia państw i stolic 
europejskich. 

 

 

 

Mapka nr 1 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


