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1. Pas ...... ....znajdujqcy si~ na potnocy Polski.
2. Moina na niej si~ opalac,
zamki z piasku tez budowac.
Gdy si~ znudzi, mozna z mamct
brzegiem morza spacerowac.
3. ......... bielik - ptak w god le Polski
4. Stoi nad morzem. Nigdy nad rzek~
Jej swiaUo widac bardzo daleko.
5. Wchodzi w sktad Tr6jmiasta.
6. Rybq_ nie jest, ptetwy ma,
tresowana - w pitk~ gra.
Bardzo Uusta i szeroka,
bo to jest po prostu ... .
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Pokoloruj tylko te ryby, kt6rc pfywaj~ w Morzu Bahyclcim.
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Srednla gt~boko~c
Baftyku wynosf
52m.

~rednia gt~bokosc
Battyku wynosi
52m.

Najgt~bsze
miejsceto
gt~bia Landsort
(459 m)

Najgt~bsze
miejsce to
gt~bia Landsort
(459 m)

Na potudniu wybrzeia
mierzejowe

Na potudniu wybrzeia
mierzejowe

Na pofudniu wybrzeia klifowe

Na potu dniu wybrzeza klifowe

niskie fale
ptywowe
(do 0,6 m)

niskie fale
ptywowe
(do 0,6 m)

Na p6fnocy wybrzei.e
szerowe

Na p6tnocywybrzeia
szerowe

niewielkie
falowanie wody
(2-4 m)

niewielkie
I falowanie
wody
(2~4 m)

Wzimie
temperatura
wody
na otwartym
morzu wynosi ok.

Wzimie
temperatura
wody
na otwartym
morzu wynosi ok.

20c.

2°c.

Basen - obszar
Battyku o
znacznej
gt~bokosci.

tawica - miejsce,
gdzie gt~bokosc
nie przekracza
kilku metr6w.

tawica - miejsce,
gdzie gt~bokosc
nie przekracza
kflku metr6w.

Urozmaicona linia
brzegowa (duio
wysp, p6twysp6w
i zatok)

Wzimie
temperatura
wody u wybrze zy
wynosi 0°C.

W zimie
temperatura
wody u wybrzei y
wynosi 0°C.

Latem srednia
temperatura
w potudniowej
cz~sci Baltyku to

Latem srednia
temperatura
w potudniowej
cz~sci Baltyku to

Latem srednia
temperatura
w p6fnocnej
cz~sci Battyku to

Latem srednia
temperatura
w p6tnocnej
cz~sci Baltyku to

18°C.

l8°C.

13°c.

13°C.

Srednie zasolenie
wody jest niskie,
bo wynosi 7,5%0.

Srednie zasolenie
wody jest niskie,
bo wynosi 7,So/oo.

Basen - obszar
Battyku o
znacznej
gt~bokosci.

Baltyk to
niewielkie, ptytkie
i chtodne morze
sr6dlc1dowe.

Battyk to
niewielkie, ptytkie
i chtodne morze
sr6d lqdowe.

Urozmaicona linia
brzegowa (duio
wysp, p6twysp6w
i zatok)

I

I Najwi~ksza wyspa
- Zelandia

INajwi~ksza wyspa
- Zelandia

