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Niemcy 

Ogólna charakterystyka paostwa, symbole narodowe, język, waluta, ilośd mieszkaoców –

Karolina Beled 
 

 Paostwo federacyjne położone w zachodniej i środkowej Europie.  

Złożonee z 16 krajów związkowych landów, a jego stolicą i największym miastem jest Berlin.  

Symbole Narodowe Niemiec: 

  

Język Niemiecki:  

 

 

 

 

 



Waluta: 

 

 

Ilośd mieszkaoców: 

 

 

 

Największe miasta + stolica kraju – Igor Botorek 
 

BERLIN jest stolicą Niemiec 

 

 

 

 

 



Największe miasta Niemiec: 

Monachium 

 

HAMBURG 

 

KOLONIA 

 

FRANKFURT NAD MENEM 

 



 

Ukształtowanie terenu, główne rzeki, góry – Nikola Ceglarska 

Niemcy to kraj leżący w Europie Środkowej, rozciągający się od Alp przez Niż Środkowoeuropejski do Morza 

Północnego i Bałtyku. Niemcy zajmują drugie miejsce w Europie, po europejskiej części Rosji, pod względem 

liczby ludności oraz siódme miejsce pod względem powierzchni. Kraj ten charakteryzuje się urozmaiconym 

krajobrazem, od nizin leżących na północy, po wysokie góry.  Panuje stosunkowo łagodny i wilgotny klimat 

umiarkowany, a sied rzeczna kraju jest gęsta. Niemcy pomimo znacznego uprzemysłowienia posiadają duży 

udział powierzchni leśnej.      

Głównymi rzekami w Niemczech są Łaba, Wezera oraz Ren. 

     

    
 

 

Tradycje świąteczne- 😀Daniel Filewicz😀 

Święta w Niemczech: 

 Wielkanoc, 

 5grudnia buciki pod drzwi, 

 Święto Piwa, 

 Boże Narodzenie, 

 Trzech Króli. 



 

Czechy 

 Ogólna charakterystyka paostwa, symbole narodowe, język, waluta, ilośd mieszkaoców  

Sandra Gawęda   

Czechy graniczą z Niemcami Polską Austrią i Słowacją                                                                                                   

  

Flaga Czech jest w biało-czerwono-niebieskich barwach  

Prezydent Czech to Milos Zeman  

 

 



Walutą Czech są korony 

 

Największe miasta + stolica kraju- Wojciech Gębala 
Największe miasta w Czechach to: 

  Praga , 

  Brno, 

  Ostrawa, 

  Pilzno 

 

Praga to stolica Czech i najpiękniejsze miasto w tym kraju.  

 

 

 

 

 

 



Brno 

 

Ostrawa 

 

Ukształtowanie terenu, główne rzeki, góry- 😍Vanessa Gralka😃 

Góry Czeskie 

Występują tu niskie góry (m.in. największa Wyżyna Czesko-Morawska),kotliny, 

a także Nizina Połabska 

Ukształtowanie terenu 

Sudety-góry  

 

 

 

 



Rzeki 

Przepływają rzeka : Główne rzeki Czech to: Łaba z dopływami 

Wełtawą, Ohrzą i Izerą, Morawa oraz Odra z Opawą i Olzą. 

 

 

Tradycje świąteczne – Alexander Jankowski 

BOŻE NARODZENIE Czechy 

Świętom Bożego Narodzenia w Czechach towarzyszą liczne tradycje i 
zwyczaje. Należy do nich na przykład pieczenie tradycyjnych 

ciasteczek, tzw. cukrowych. Od dawnych czasów czeskie gospodynie 
pieką na święta rogaliki waniliowe i inne malutkie ciasteczka o 

najrozmaitszych kształtach. Zwyczaje bożonarodzeniowe w Czechach i 
na Słowacji obejmują m.in. budowanie szopek czy łamanie się 

opłatkiem, który podaje się z miodem. Na Wigilię je się karpia i zupę 
grzybową. Rodzajem tradycji jest też wrzucanie niektórych 

karpispowrotem  do stawu.

 

 



WIELKANOC Czechy 

Nadchodzą najważniejsze święta chrześcijaoskie!  
Wielkanoc należy do pradawnych świąt związanych z pierwszą wiosenną pełnią 

księżyca i nadejściem wiosny, zmartwychwstaniem Chrystusa i początkiem nowego 
roku dla rolników. 

 

Słowacja 
Ogólna charakterystyka paostwa, symbole narodowe, język, waluta, ilośd mieszkaoców- 

Dominika Klakla 

 

 

Symbole Narodowe. 

 
 



Największe miasta + stolica kraju – Kevin Klasik😀 

Stolicą Słowacji jest Bratysława 

Bratysława. Liczba ludności 432 tysięcy.  

Koszyce. Liczba ludności 240 tysięcy.  

Preszów. Liczba ludności 91 tysięcy. 

Żylina. Liczba ludności 81 tysięcy. 

 

Ukształtowanie terenu, główne rzeki, góry – Alicja Miłaszewska 

  

Góry: Tatry , Łomnica , Wielki Chocz , Rysy 

Rzeki: Dunaj , Wag , Morawa , Hron 

Dzisiejsza Słowacja niemal w całości leży w zlewisku Morza Czanego i w zlewni Dunaju.  

 



Tradycje świąteczne- Szymon Myszkowski 
 

Tradycje Słowacji:  

-1 stycznia: Dzieo Powstania Republiki Słowackiej 

-5 lipca Święto Cyryla i Metodego 

-29 sierpnia Rocznica Słowackiego Powstania Narodowego 

-1 września Dzieo konstytucji RS 

-17 listopada Dzieo Walki o Wolnośd i Demokracje

 

Ukraina 

Ogólna charakterystyka paostwa, symbole narodowe, język, waluta, ilośd mieszkaoców – 

Maja Niemiec 
 

Ukraina ma dostęp do Morza Czarnego i Azowskiego.  Graniczy od północy z Białorusią j od 

zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią od północnego 

wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. 

  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oru%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%82dawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja


Położenie Ukrainy                                              Waluta na Ukrainie: Hrywna 

                         

Flaga i herb Ukrainy                                                          Język: Ukraioski 

                                

Ilośd mieszkaoców:   

 

Największe miasta + stolica kraju – Karol Pol  
 

Stolica Ukrainy, Kijów :Znaczna część Ukrainy jest położona w strefie klimatu 

umiarkowanego kontynentalnego, natomiast Półwysep Krymski – w strefie klimatu 

podzwrotnikowego morskiego. Obszar kraju znajduje się najczęściej pod 

wpływem polarnomorskich i Polarno kontynentalnych mas powietrza. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Krymski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_powietrza


 

Największe miasta: 

Charków: Jeden z największych ośrodków przemysłowych i kulturalno-naukowych Ukrainy. Przemysł 

maszynowy, zbrojeniowy, metalowy, chemiczny, środków transportu (m.in. lotniczy), materiałów 

budowlanych, lekki i spożywczy.  

 

Odessa: W starożytności na terenie Odessy istniały dwie osady greckie: „Isiaka” i „Istrian”. Od 337 roku 

tereny te należały do Gotów, w 390 przejęli je Hunowie, a w 453 Kutrigurzy (potomkowie Hunów). W 520 

znalazły się pod panowaniem Awarów, w 620 Bułgarów (Hordy Asparucha) do 830 roku, kiedy zdobyli je 

Madziarowie. Od XIV wieku na terenie Odessy istniała tatarska warownia Hadżibej (Chanat Krymski). W 

wyniku podbojów litewskich pod koniec XIV w., od 1392 r. do końca lat 40. XV w. terytorium między 

Dniestrem i Dnieprem pozostawało pod władzą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Według Jana Długosza, w 

1413 r. Władysław Jagiełło wysłał stąd kilka statków z pszenicą. W celu wzmocnienia swej władzy Witold 

Kiejstutowicz zbudował na brzegu Morza Czarnego fortyfikacje, między innymi rozbudował twierdzę 

Chadżybej, ulokowaną dokładnie w miejscu dzisiejszej Odessy. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 

1415 r. 

 

Lwów: Lwów jest położony na pograniczu wschodniego Roztocza (Roztocze Lwowskie) i Wyżyny Podolskiej, 

nad rzeką Pełtwią. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, węzłem lotniczym, kolejowym i drogowym. W 

2015 liczył 729,4 tys. mieszkańców, jest siódmym co do liczby ludności miastem Ukrainy. 



Założony ok. 1250 przez króla Daniela I Halickiego, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna 

Lwa. W latach 1349-1370 w składzie Królestwa Polskiego, 1370-1387 w składzie Królestwa Węgier, od 1387 

do 1772 ponownie w składzie Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, od 1434 był stolicą 

województwa ruskiego Korony. Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. Od 

pierwszego rozbioru (1772) pod władzą Austrii, jako stolica Królestwa Galicji i Lodomerii – kraju koronnego 

w składzie Austro-Węgier, aż do ich upadku (1918). W okresie zaborów był jednym z najważniejszych 

ośrodków nauki, oświaty i kultury polskiej oraz centrum politycznym i stolicą Galicji. 

 

  

 

Ukształtowanie terenu, główne rzeki, góry – Kamil Rubiniec 
 

                                Główne  rzeki Ukrainy to : 

 Dniepr ,  

 Dniestr ,  

 Boh  

 Dniepr 

 Dniestr 



 Boh 
 Wszystkie trzy rzeki wpadają do Morza Czarnego, do którego Ukraina ma dostęp. 

            Na południowym - zachodzie rozciągają się Karpaty . 

 Karpaty 

 

Ukształtowanie terenu Ukrainy jest urozmaicone .  

Na południu i środkowej części kraju znajdują się niziny . 

Na zachodzie rozciągają się wyżyny . 

Na południowym – zachodzie znajdują się góry-Karpaty . 

 

Tradycje świąteczne – Wiktoria Sadzikowska 
 

                   Tradycje Świąteczne na Ukrainie: 

-W tradycji ukraińskiej dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia określany jest jako „Świątecznie” 

-W skład dawnych ukraińskich obrzędów wigilijnych wchodziły liczne czynności magiczne, mające na celu 

odpędzenie złych sił na cały nadchodzący rok. 

-Kolacja wigilijna jest w wierzeniach ukraińskich wieczerzą, do której przystępuje cały ród, zarówno jego 

żywi, jak i zmarli członkowie.  

 



                 

Białoruś 

Ogólna charakterystyka paostwa, symbole narodowe, język, waluta, ilośd mieszkaoców- 

Dominik Wirtek 

  Stolicą Białorusi jest Miosk  

Największe miasta + stolica kraju- Kevin Klasik 

Stolicą Białorusi jest: Miosk. 

Miosk. 

Homel 

Mohylew 

 

 



Ukształtowanie terenu, główne rzeki, góry- Daniel Filewicz 

Białoruś jest położona na terenie nizinnym 

 

Główne rzeki to: 

1. Niemen 

 

2. Dźwina 

 

3. Dniepr 

 



Tradycje świąteczne- Maja Niemiec 
 

 7 stycznia - Boże Narodzenie 

 15 marca - Dzieo Konstytucji 

 2 kwietnia -  Dzień jednania narodów Białorusi i Rosji  
 26 kwietnia -  Dzień pamięci tragedii w Czarnobylu 

 

 

Litwa 
Ogólna charakterystyka paostwa, symbole narodowe, język, waluta, ilośd mieszkaoców-   

 

 
 



Alfabet i język Litwy : Język litewski (lit. lietuvių kalba) – język z grupy języków bałtyckich, którym 

posługuje się ok. 4 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na 

zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz 

emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy. 

 

Waluta: euro  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Największe miasta + stolica kraju-  
 

 

 

Stolica kraju-  WILNO 

 

 



Ukształtowanie terenu, główne rzeki, góry- Igor Botorek 
 

Główne rzeki Litwy: 

 

 

 

 

1. Niemen    

 
2. Windawa 

 
3. Jura       



 

 

Tradycje świąteczne- Vanessa Gralka 

Święta  na Białorusi 

Boże Narodzenie na Białorusi jest podobnie jak w wielu krajach świata świętem radosnym i rodzinnym 

oraz związanym z wieloma różnymi tradycjami, które powstawały z biegiem lat. Święto poprzedza czas 

Adwentu - radosnego oczekiwania. W kościołach są odprawiane rano jeszcze przed świtem kilka razy 

w tygodniu Msze św. na cześć Najświętrzej Maryi Panny, nazywane Roraty. Dzieci przynoszą 

lampiony, zazwyczaj zrobione własnymi rękami, i pod koniec Adwentu są rozpowszechnione konkursy 

na najpięknięszy lampion adwentowy. 

 

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia. Ten dzień jest bogaty w różnorakie tradycje. Zwyczaj 

wieczerzy wigilijnej na Białorusi bierze swój początek w XVIII stuleciu. W dzisiejszych czasach 

rozpoczyna się od odczytania tekstu Ewangelii oraz dzielenia się opłatkiem. Taka wieczerza nazywa 

się często kutya i na stole są tylko potrawy postne z 7 albo 12 dań. Sama nazwa pochodzi od od 

nazwy tradycyjnej potrawy wigilijnej - owsianki ze zbóż. W dawnych czasach owsianka ze zbóż, 

głównie z jęczmienia, była przygotowywana na wieczerze żałobne po pogrzebie i była symbolem życia 

wiecznego. W ludowej etymologii nazwa „kutya” powstała od tego, że ta potrawa była zawsze 

stawiana na honorowym miejscu w kącie (rogu) stołu. Uważa się, że wspólne spożywanie tej potrawy 

ze zbóż, z miodem i makiem, symbolizuje dobrobyt, dobrą wolę oraz pojednianie między członkami 

rodziny. Przez dziewięćset lat kutya tak zakorzeniła się w życiu narodowym Białorusinów, że zniosła 

międzyreligijne bariery i stała się ważnym elementem dla katolików i prawosławnych podczas Wigilii 

Bożego Narodzenia. Szczególną atmosferę tworzą kolędy śpiewane w domach, a także w kościele 

podczas Mszy św., nazywanej Pasterką, którą zazwyczaj odprawia się o północy i jest kulminacją 

Wigilii Bożego Narodzenia. W tych świątecznych dniach kolędy można usłyszeć także na ulicach, gdy 



młodzież przebrana w stroje ludowe z Gwiazdą Betlejemską chodzi od domu do domu, kolędując i 

obwieszczając ludziom radość Bożego Narodzenia 

Rosja 

Ogólna charakterystyka paostwa, symbole narodowe, język, waluta, ilośd mieszkaoców- 

praca przykładowa wykonana przez nauczyciela 
 

 Państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po 

Ocean Spokojny. 

 

 

 

 

Symbole narodowe Rosji:  

 

Język: rosyjski 

 

 

Ilość mieszkańców: 



 

 

Największe miasta + stolica kraju- Szymon Myszkowski 

Stolicą Rosji jest Moskwa 

 



 

 

 

Ukształtowanie terenu, główne rzeki, góry- Karol Pol 
 

Ukształtowanie terenu Rosji:  

 
  

Rosja jest największym krajem na świecie i zajmuje znaczną część Eurazji, rozciągając się od 
wybrzeży Morza Bałtyckiego aż po wybrzeża Oceanu Spokojnego. Jest państwem federacyjnym, 

leżącym we wschodniej i środkowej Europie oraz w Azji, nad Morzem Bałtyckim, Oceanem 
Arktycznym, Oceanem Spokojnym, Morzem Kaspijskim i Morzem Czarnym. Największy obszar stanowi 
jej azjatycka część, bo aż 75% powierzchni ogólnej. Azjatycka część Rosji nazywana jest 

potocznie Syberią, ze względu na to, że stanowi ona większość obszaru tej części Rosji. Jedną 
czwartą terytorium Rosji zajmuje część europejska, w której leży stolica kraju Moskwaoraz inne 

ważne miasta kraju jak Sankt Petersburg czy Kaliningrad. Obszar europejski, pomimo że jest 
zdecydowanie mniejszy, skupia większą liczbę mieszkańców niż część azjatycka. Główną przyczyną 

tego zróżnicowania jest fakt, że tereny azjatyckie są obszarami o surowym klimacie.  

 



Największe rzeki Rosji: 

 
  
Ob:W górnym biegu płynie przez tereny wyżynne. Częściowo wypełniona wodami  Zbiornika 
Nowosybirskiego (powierzchnia 1070 km²). W dolnym biegu płynie bardzo wolno tworząc wokół bagna. Regularnie 
wylewa w lecie. Toczy średnio 12 400. m³ wody na sekundę (maksymalnie 42 800 m³/s). Od  Nowosybirska nabiera 
cech rzeki nizinnej i przecina Nizinę Zachodniosyberyjską. Poniżej ujścia  Irtysza występuje asymetria brzegów: 
prawy jest wysoki i stromy, lewy jest niski.  
 

Irtish:Wypływa jako Czarny Irtysz z lodowców na południowo-zachodnich zboczach Ałtaju Mongolskiego 
w Chinach, niedaleko granicy z Mongolią. Płynie przez Nizinę Zachodniosyberyjską nabierając charakteru rzeki 
nizinnej (liczne odnogi, wyspy, starorzecza). W dolnym biegu szerokość doliny wynosi 20 -35 km. Uchodzi do Obu w 
pobliżu miasta Chanty-Mansyjsk w Rosji..  
 

Tradycje świąteczne- Sandra Gawędao nie 
 

W Rosji obchodzi się Święta Bożego Narodzenia:  

 

 

W samą wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia, czyli 6 stycznia według kalendarza juliańskiego), zwaną 
po rosyjsku soczelnikiem, obowiązuje prawosławnych najostrzejszy post w ciągu tych 6 tygodni. 
Powstrzymują się wówczas cały dzień od jedzenia. Wieczorem spożywa się kutię, zwaną biedną (postną). 
Kutia bogata ze specjalnymi dodatkami spożywana jest dopiero w noc noworoczną, czyli z 13 na 14 
stycznia i w uroczystość Chrztu Pańskiego (19 stycznia. 

 

Wszystkie wykorzystane w tej pracy zdjęcia oraz grafiki pochodzą z grafiki Google.  


