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Zadanie 15

Stolica jest na ogół, ale nie zawsze, największym miastem w kraju. Zawsze jednak, kiedy ustępuje pod względem 
liczby mieszkańców innemu ośrodkowi, wskazać można szczególne okoliczności, które do tego doprowadziły. 
Na podstawie zamieszczonych poniżej opisów rozpoznaj miasta, a następnie wyjaśnij, dlaczego stolica nie jest 
najludniejszym miastem w danym kraju. 

1. Największe miasto kraju, stolica najludniejszego stanu, określanego 
jako „lokomotywa rozwoju Brazylii”, wielki ośrodek przemysłowy ……………………………………..

Stolica Brazylii ……………………………………..……………..

Dlaczego stolicą Brazylii nie jest żadne z grupy największych miast tego kraju? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Największe miasto Australii, znane z gmachu opery przypominającego 
żaglowiec wpływający do portu. Duży port, stolica Nowej Południowej Walii ……………………………

Stolica Australii ……………………………………..……………..

Dlaczego stolicą Australii jest jedno z mniejszych miast w tym kraju? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Największe miasto Turcji, dawna stolica, główny ośrodek 
przemysłowy, kulturalny, naukowy kraju, największy port ……………………………………………...

Stolica Turcji ……………………………………..……………..

Dlaczego stolicą Turcji nie jest największe miasto w tym kraju? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Kiedy (w którym okresie) dokonano przeniesienia stolicy? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 16

W wielu przypadkach nazwa miasta nierozerwalnie kojarzy się z rzeką, na której brzegach ono leży. 
Tak jest np. z Wiedniem i Dunajem, Paryżem i Sekwaną itd.. 

W tabeli w kolumnie „Miasto” podano nazwy miast. 
Do kolumny „Rzeka” wpisz nazwy rzek przez nie przepływających, wybierając nazwy z zestawu poniżej. 
Jeśli w zestawie nie ma odpowiedniej rzeki, w kolumnie „Rzeka” wpisz znak „–”.

Rzeki do wyboru:
Amazonka,    Amur,    Hudson,    Kongo,    Lena,    Mekong,    Niemen,    Nil,    Niger,    Parana,    Paragwaj,    
Potomac,    Prypeć,    Rzeka Perłowa,    Senegal,    Song Hong (Rzeka Czerwona),    Urugwaj

Miasto Rzeka

Asunción

Bamako

Dakar

Grodno

Hanoi

Harare

Iquitos

Jakuck

Kisangani

Krasnojarsk

Waszyngton

Wilno

Władywostok

Zadanie 17

Rozpoznaj miasta na podstawie opisów.

1. Miasto nad dolnym biegiem Kongo, ale powyżej wodospadów w ujściowym odcinku tej rzeki. Swój rozwój 
zawdzięcza linii kolejowej łączącej je z wybrzeżem. Stolica państwa, w przeszłości punkt wyjściowy 
francuskiej ekspansji kolonialnej w głąb Afryki.

………………………………………………………………………………………………….

2. Miasto w Mezopotamii, znajduje się w nim grób Al-Husajna, syna kalifa Alego, który zginął w bitwie koło 
tego miasta. Od tego momentu stało się ono miejscem pielgrzymek muzułmanów szyitów.

…………………………………………………………………………………………………

3. Jedno ze świętych miast islamu, cel licznych pielgrzymek. Znajduje się tu m.in. grób Mahometa.

…………………………………………………………………………………………………

4. Jest to największe miasto i siedziba władz państwa, którego konstytucyjną stolicą jest Sucre. Peryferyjne 
dzielnice wspinają się do wysokości 4100 m n.p.m., dlatego też miasto to bywa określane mianem stolicy 
położonej najwyżej na świecie.

…………………………………………………………………………………………………
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Zadanie 18

1. W 1609 r. do miejsca, w którym dziś znajduje się to miasto dotarł znany żeglarz holenderski. Kilka lat później 
Holendrzy założyli tu osadę Nowy Amsterdam. Pod tą nazwą była ona znana do 1664 r. Obecnie nazwisko 
wspomnianego żeglarza upamiętnione jest w nazwie rzeki, która uchodzi tu do morza. 

Jak nazywa się obecnie to miasto,  jakie imię i nazwisko nosił wspomniany żeglarz? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2. W mieście tym w latach 40. XX w. stwierdzono częste występowanie specyficznego zanieczyszczenia 
powietrza. Badania wykazały, że jest ono wynikiem reakcji chemicznych, którym w warunkach silnej 
insolacji podlegają składniki spalin samochodowych i inne substancje obecne w powietrzu. Do częstego 
występowania takiego zanieczyszczenia powietrza w tym mieście przyczynia się duża liczba samochodów 
oraz swoiste warunki klimatyczne i topograficzne. 

Jak określa się ten rodzaj zanieczyszczenia powietrza (smogu) i o którym mieście mowa? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3. Zalążek tego miasta powstał na wysokim wzniesieniu nad dużą rzeką. W średniowieczu i Odrodzeniu gród był 
stolicą silnego królestwa. W 1364 r. powstał tu uniwersytet, funkcjonujący do dziś i cieszący się wielką 
renomą. W drugiej połowie XX w. powszechny niepokój budziło tu szybkie niszczenie zabytków w związku 
z dużym zanieczyszczeniem powietrza, obecnie sytuacja nieco poprawiła się.

Jak nazywa się opisane miasto i kraina historyczna, w której leży? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

4. Miasto to utraciło funkcję stołeczną w 1960 r., ale pozostaje w swym kraju miastem najchętniej odwiedzanym 
przez turystów, zwłaszcza w styczniu i lutym. Uchodzi za jedno z najpiękniejszych miast świata – sprzyja 
temu położenie u podnóża potężnych granitowych wzniesień, na pięknym wybrzeżu. W 1992 r. odbyła się tu 
światowa konferencja o doniosłym znaczeniu dla wprowadzania rozwoju zrównoważonego.

Jak nazywa się opisane miasto i pod jaką nazwą znana jest wspomniana konferencja?

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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Zadanie 19

Miasta są zazwyczaj organizmami wielofunkcyjnymi, jednak często jedna funkcja jest w nich dominująca lub 
na tyle ważna, że przesądziła o powstaniu miasta lub istotnie rzutuje na jego życie. 
Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca nazwy miast wybrane spośród podanych do wyboru oraz 
nazwy państw, w których położone są te miasta. 

UWAGA: do każdej z funkcji należy przyporządkować tylko jedno miasto i każde z miast może być podane 
tylko raz. 

Abudża,    Antwerpia,    Baden Baden,    Berkeley,    Canberra,    Cannes,    Carcassone,    Chicago,    

Detroit,    Leeds,    Nairobi,    Salamanka,    Santiago de Compostela,    Seattle 

Funkcja Miasto Państwo

Ważny ośrodek kultu religijnego, cel wielu pielgrzymek. 

Górne miasto tego zespołu urbanistycznego stanowi 
bardzo znana średniowieczna twierdza. 

W 1976 r. założono to miasto jako nową stolicę kraju. 
Miało to zaktywizować słabiej rozwinięte środkowe 
regiony państwa. 

Światowej sławy uzdrowisko z cieplicami solankowymi 
(znane także ze swego kasyna). 

Jeden z najważniejszych w świecie ośrodków produkcji 
samolotów. 

Miasto, w którym odbywa się jeden z najbardziej znanych 
międzynarodowych festiwali filmowych. 

Port należący do największych w świecie pod względem 
wielkości przeładunków. 

W mieście tym znajduje się uniwersytet, którego wielu 
absolwentów  zasila kadry pobliskiego najbardziej znanego 
na świecie okręgu przemysłu zaawansowanych technologii. 


