
Plastyka kl. 7                                                                             28.05.20r. 

Temat: Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce 

Przeczytaj; 

Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Polsce – lista miejsc w Polsce wpisanych na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Obecnie na liście znajduje się 16 miejsc (15 dziedzictwa kulturowego oraz 

1 dziedzictwa przyrodniczego). Na liście oczekujących na nominację znajduje się zaś 6 obiektów.  

Zapoznaj się; 

#  Obiekt  Zdjęcie  Lokalizacja  
Typ (wraz z 

kryteriami)  

Obszar 

(w ha)  

1  
Stare Miasto w 

Krakowie  

 

Kraków (województwo 

małopolskie)  

Kulturowe 

(iv)  
149,65  

2  

Królewskie Kopalnie 

Soli w Wieliczce i 

Bochni  

 

Wieliczka, Bochnia 

(województwo 

małopolskie)  

Kulturowe 

(iv)  

1 

104,947  

3  

Auschwitz-Birkenau. 

Niemiecki nazistowski 

obóz koncentracyjny i 

zagłady (1940–1945)  

 

Oświęcim, Brzezinka 

(województwo 

małopolskie)  

Kulturowe 

(vi)  
191,97  

4  

Białowieski Park 

Narodowy (wspólny 

wpis z Białorusią)  

 

gmina Białowieża, 

gmina Narewka 

(województwo 

podlaskie)  

Przyrodnicze 

(ix, x)  
141,885  

5  
Stare Miasto w 

Warszawie  

 

Warszawa 

(województwo 

mazowieckie)  

Kulturowe 

(ii, vi)  
25,93  
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6  
Stare Miasto w 

Zamościu  

 

Zamość (województwo 

lubelskie)  

Kulturowe 

(iv)  
75,0391  

7  
Średniowieczny zespół 

miejski Torunia  

 

Toruń (województwo 

kujawsko-pomorskie)  

Kulturowe 

(ii, iv)  
48  

8  Zamek w Malborku  

 

Malbork 

(województwo 

pomorskie)  

Kulturowe 

(ii, iii, iv)  
18,038  

9  

Manierystyczny zespół 

architektoniczno-

krajobrazowy oraz park 

pielgrzymkowy w 

Kalwarii 

Zebrzydowskiej  
 

Kalwaria 

Zebrzydowska 

(województwo 

małopolskie)  

Kulturowe 

(ii, iv)  
380  

10  
Kościoły Pokoju w 

Jaworze i Świdnicy  

 

Jawor, Świdnica 

(województwo 

dolnośląskie)  

Kulturowe 

(iii, iv, vi)  
0,23  

11  

Drewniane kościoły 

południowej Małopolski 

w Binarowej, Bliznem, 

Dębnie, Haczowie, 

Lipnicy Murowanej i 

Sękowej  

 

Binarowa, Dębno, 

Lipnica Dolna, Sękowa 

(województwo 

małopolskie) 

Blizne, Haczów 

(województwo 

podkarpackie)  

Kulturowe 

(iii, iv)  
8,26  

12  

Park Mużakowski 

(wspólny wpis z 

Niemcami)  

 

Łęknica (województwo 

lubuskie)  

Kulturowe (i, 

iv)  
348  
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13  
Hala Stulecia we 

Wrocławiu  

 

Wrocław 

(województwo 

dolnośląskie)  

Kulturowe (i, 

ii, iv)  
36,69  

14  

Drewniane cerkwie 

regionu karpackiego 

(wspólny wpis z 

Ukrainą) w Brunarach, 

Chotyńcu, Kwiatoniu, 

Owczarach, Powroźniku, 

Radrużu, Smolniku, 

Turzańsku   

Brunary, Kwiatoń, 

Owczary, Powroźnik 

(województwo 

małopolskie) 

Chotyniec, Radruż, 

Smolnik, Turzańsk 

(województwo 

podkarpackie)  

Kulturowe 

(iii, iv)  
7,03  

15  

Kopalnia rud ołowiu, 

srebra i cynku wraz z 

systemem 

gospodarowania wodami 

podziemnymi w 

Tarnowskich Górach  
 

Tarnowskie Góry, 

Bytom, Zbrosławice 

(województwo śląskie)  

Kulturowe (i, 

ii, iv)  

1 

672,76  

16  

Krzemionki – 

pradziejowe kopalnie 

krzemienia  

 

między Sudołem a 

Magoniami (gmina 

Bodzechów), 

Borownia, Korycizna 

(gmina Ćmielów), 

Gawroniec (część 

miasta Ćmielowa) 

(województwo 

świętokrzyskie)  

Kulturowe 

(iii, iv)  
349,2  

 

Zadanie; wybierz jeden obiekt kulturowy z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i krótko go 

scharakteryzuj – prześlij do 04.06. 
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