
WOJEWÓDZTWO 

PODKARPADZKIE



Położenie na mapie Polski

Podkarpacie to najbardziej 
wysunięte na południowy - wschód 
województwo. Od wschodu graniczy 
z Ukrainą (z obwodem lwowskim i na 
niewielkim odcinku z obwodem 
zakarpackim), a od południa ze 
Słowacją. 

Po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej wschodnia granica RP 
stała się najdłuższym odcinkiem 
zewnętrznej granicy lądowej UE 
wynoszącym 1163 km, z czego 
ponad 1/5 (235 km) jest 
równocześnie wschodnią granicą 
województwa podkarpackiego. 



Obszar woj. podkarpackiego obejmuje:

- środkową część Podkarpacia, w jego obrębie      wschodnią 

część Podkarpacia Północnego(wschodnią część Kotliny 

Sandomierskiej),

- zachodnią część Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich 

obrębie wschodnią część Pogórza Środkowobeskidzkiego i 

wschodnią część Beskidów Środkowych

- zachodni skrawek Zewnętrznych Karpat Wschodnich, a w ich 

obrębie zachodnią część Beskidów

- niewielki fragment Roztocza.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podkarpacie_P%C3%B3%C5%82nocne


Legenda powstania nazwy 

Rzeszów

 Nazwa tego miasta pochodzi od chłopa, który mieszkał kiedyś tam 

nad brzegiem rzeki górskiej , która miała nazwę Wisłok. Rzesz miał 
dwóch synów. Byli oni bardzo dzielni i bardzo pracowici. Byli 

rolnikami. Zajmował się lepieniem garnków, mis i dzbanów (a 

wszystko to robili z gliny). Żona Rzesza zajmowała się 

haftowaniem. Kiedy stary Rzesz umarł, powiedział do synów: 

dbajcie o ten gród, budujcie nowe domy, niech powstanie tu 

prawdziwe, duże miasto. I tak się stało, synowie Rzesza byli 

pracowici, dbali o ziemię, którą pozostawił im ojciec i nazwali 

rozbudowane miasto Rzeszów na pamiątkę ojca Rzesza.



Stolicą województwa jest Rzeszów 



Herb 

Herb przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup 

w lewym polu 

czerwonym gryfa ukoronowanego srebrnego 

wspiętego w prawo, w prawym 

błękitnym lwa ukoronowanego złotego 

wspiętego o języku czerwonym. Ponad 
nimi krzyż kawalerski srebrny.

Wygląd herbu odzwierciedla jego dziedzictwo 

historyczne i położenie geograficzne:

srebrny gryf – symbolizuje województwo bełskie

złoty lew – symbolizuje województwo ruskie



Podział administracyjny
Obszar województwa zamieszkuje 2 127 
462 mieszkańców w 51 miastach, 2159 
miejscowościach wiejskich tworzących 
1530 sołectw, 160 gmin, 21 powiatów 
oraz 4 miasta na prawach powiatu.

Powierzchnia województwa 
podkarpackiego wynosi 17,8 tys. km2 , 
co stanowi 5,7% powierzchni Polski. 
Powiaty leżące przy granicy z Ukrainą: 
lubaczowski, jarosławski, przemyski 
łącznie z miastem na prawach powiatu 
Przemyśl oraz powiat bieszczadzki 
zajmują łącznie 4,7 tys. km2 , tj. 26,5% 
powierzchni województwa. Powiaty 
leżące przy granicy ze Słowacją: leski, 
sanocki, krośnieński łącznie z miastem 
na prawach powiatu Krosno oraz 
jasielski zajmują łącznie prawie 3,9 tys. 
km2 , tj. 21,7% powierzchni 
województwa. 



Ludność

Obszar województwa zamieszkuje 2 127 462 mieszkańców .

Gęstość zaludnienia 119,2 os./km²



Walory kulturowe:

Wyznania w województwie podkarpackim:

- - Katolicyzm

- - prawosławie

- - prostestantyzm

- - restoracjonizm

- - judaizm 

- -buddyzm



Narodowości w woj Podkarpackim:

- - Polacy

- - Romanie

- - Niemcy

- - Łemkowie

- - Rosjanie

- - Żydzi

- - Czesi

- - Słowacy

- - Białorusini

- - Tatarzy

- - Ormianie

- - Litwini



Tradycje

- Podczas Bożego Narodzenia dorośli nie pracują

- Chodzenie rankiem w Nowym Roku z życzeniami

- Przed "herodami" chodzenie po kolędzie



Regionalne dania województwa 
podkarpackiego:

- proziaki - przepyszne bułeczki tradycyjnie 

pieczone na blasze wykonywane są z mąki 
pszennej, maślanki oraz sody oczyszczonej. Ich 
smak jest niepowtarzalny przypomina wiejski 
chleb pieczony na wsi.

- pierogi Lasowiackie - kto nie lubi 

pierogów? Co jednak wyróżnia podkarpackie 
pierogi lasowiackie? Odpowiedź to farsz a 
właściwie jego uboga wersja, czyli same 
ziemniaki bez twarogu. Potrawa natomiast 
okraszona jest skwarkami i boczkiem.

- dziczyzna - Bieszczady słyną z niezwykle 

smacznych dań na bazie dziczyzny podawanej 

często z kaszą gryczaną. Poprzez tak mocno 
ukorzenioną tradycję kulinarną powiązaną z 
dziczyzną każdy turysta może liczyć na 
niezwykle smaczne potrawy

- żurek po rzeszowsku - to zupa postna 

podawana z grzybami oraz ziemniakami. 
Wykonywana oczywiście na gęstym oraz 
kwaśnym zakwasie. Do żurku można również 
dodać zasmażany boczek oraz gotowane jajko.

- Piernik podkarpacki

- Rosolisy- flaki po rzeszowsku

- Fuczki

- Gomółki serowe



Walory 
turystyczne:

Najciekawsze 

miejsca w 

województwie 

podkarpackim:

Stare Miasto w Przemyślu 

Zamek w Łańcucie
Rzeszów Multimedia Fontanna



- Zapora w Solinie

-

Zamek Krasiczyn

- Ratusz w Rzeszowie



Ruiny Warownego Klasztoru Karmelitów Bosy

Kazimierzowski Zamek Zamek w Baranowie Sandomierskim



Festyny w województwie podkarpackim:

Holi Święto Kolorów 12.09.2020 

Festiwal Baniek Mydlanych 06.09.2020



Drogi komunikacyjne w województwie 

podkarpackim:
- linie kolejowe

- drogi dla pojazdów

- lotnisko 



Najlepsze hotele w województwie 
podkarpackim:
- Metropolian

- Arłamów

- Bristol Tradition and Luxury

- Grein

- B&B

- Grand Hotel Boutique



Walory 

Przyrodnicze na 

Podkarpaciu



Klimat na Podkarpaciu

Województwo Podkarpackie leży w 

strefie klimatu umiarkowanego o cechach 

przejściowych, na styku klimatu morskiego Europy 

północno-zachodniej i 

wschodnioeuropejskiego klimatu kontynentalnego

. Klimat Kotliny Sandomierskiej cechuje upalne 

lato, ciepła zima i stosunkowo małe ilości 

opadów.



Województwo podkarpackie obejmuje swoim zasięgiem 3 odrębne krainy fizjograficzne. Północną część 
województwa zajmuje nizina Kotliny Sandomierskiej, część środkową Pogórze Karpackie, natomiast część 
południową obejmują góry Beskidu Niskiego i Bieszczady. Od strony północno - wschodniej do Kotliny 
Sandomierskiej przylega fragment pasma wzniesień Roztocza i Wyżyny Lubelskiej, a od północno-
zachodniej Wyżyna Opatowska i Niecka Nidziańska. Z racji swojego położenia obszar województwa 
podkarpackiego cechuje się znacznym urozmaiceniem rzeźby terenu, różnica między najwyższymi 
wzniesieniami, a miejscami najniżej położonymi wynosi ponad 1000 m.



Jeziora i rzeki na Podkarpaciu

Jezioro 

Czchowskie

Jezioro Czchowskie 

znajduje się w 

Czchowie



Jezioro Solińskie

Jezioro 

Solińskie 

znajduje się w 

Solinie



Czarny Staw Gąsienicowy

Czarny Staw Gąsienicowy 

znajduje się w Dolinie Pięciu 

Stawów Polskich w 

Tatrzańskim Parku 

Narodowym



Wole Oko

Wole Oko znajduje 

się w Dolinie Pięciu 

Stawów Polskich w 

Tatrzańskim Parku 

Narodowym



Rośliny i zwierzęta w Województwie 

Podkarpackim



Roślinny

 W samej Puszczy skład gatunkowy drzewostanów jest 

następujący: sosna 66%, dąb 19%, olcha 11%, brzoza 2%, 

inne drzewa 2%. Na terenie puszczy zostało utworzonych 

6 rezerwatów florystycznych, chroniących zbiorowiska i 

stanowiska rzadkich gatunków roślin, głównie resztki 

dawnej puszczy oraz zachowane fragmenty lasu 

pierwotnego.

Ścisłej ochronie podlega skupisko brzozy niskiej na 

Wielkim Błocie. Jest ona reliktem epoki lodowcowej 

obecnie bardzo zagrożonym



Zwierzęta
Świat zwierząt Puszczy Niepołomickiej najdostojniej reprezentuje żubr, 

hodowany w zamkniętym Ośrodku Hodowli Żubra na powierzchni ok 50 

ha. Gatunkami głównymi zwierzyny w puszczy są: jelenie, dziki, sarny 

oraz zwierzyna drobna: lisy, zające i bażanty. W skupiskach lasów 

liściastych pospolicie występują wiewiórki, stwierdza się również 

występowanie licznej grupy nietoperzy.
Występuje tu również padalec zwyczajny oraz jaszczurka zwinka. 

Występowanie obfitego pokarmu i starodrzewu sprzyja gniazdowaniu 

ok. 40 gatunków ptaków. Świat owadów jest dość słabo poznany lecz 

wiadomo że na terenie Puszczy Niepołomickiej występuje kilka tysięcy 
gatunków.



W Województwie Podkarpackim 

znajduje się rezerwat skalny w 

Krosinie



Sztolnia w Rabem 



Jaskinia Biserujka



Czarnorzecko-Strzyżowski Park 

Krajobrazowy

Czarnorzecko-Strzyżowski Park 

Krajobrazowy – park 

krajobrazowy położony w 

województwie podkarpackim 

na Pogórzu Strzyżowskim i Dynowskim. 

Utworzony w 1993 r. Wchodzi w skład 

Zespołu Karpackich Parków 

Krajobrazowych. Zajmuje 

powierzchnię 256,54 km².



Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Park Krajobrazowy Doliny Sanu –

park krajobrazowy w północnej 

części Bieszczadów, w województwie

podkarpackim.

Obejmuje pasmo Otrytu, dolinę 

górnego Sanu na odcinku 

od Beniowej po Jezioro 

Solińskie oraz północne zbocza 

głównych pasm Bieszczadów.



Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie – park 

krajobrazowy na Równinie Biłgorajskiej, 

między Zaklikowem a Frampolem. Leży na 

południowej granicy województwa 

lubelskiego i w województwie 

podkarpackim.

Utworzony w 1984 w miejscu 

wcześniejszego (od 1978) Parku 

Krajobrazowego Nad Branwią. 

Powierzchnia – 401,22 km², 

powierzchnia otuliny – 605,37 km². 

Obejmuje wschodnią część kompleksu 

leśnego Lasów Janowskich.



Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy – jeden z 

23 parków narodowych na terenie Polski, 

utworzony w 1995 roku.

Park leży na granicy 

województw małopolskiego i podkarpackiego

w samym sercu Beskidu Niskiego. Swoim 

zasięgiem obejmuje górne 

dorzecze Wisłoki oraz pasmo Magury 

Wątkowskiej. Tereny Magurskiego Parku 

Narodowego pełnią kluczową 

rolę ekologiczną, stanowiąc pomost 

pomiędzy innymi chronionymi 

obszarami polskich Karpat 

Zachodnich i Karpat Wschodnich.



W województwie Podkarpackim 

znajduje się 650 letni dąb Józef 



Topola Pławianka

Topola 

Pławianka pomnikowa topola 

biała. Najwyższa topola w 

Polsce. Rośnie na terenie Błoni 

nad Sanem w Stalowej Woli. 

Mierzy 41,5 metra wysokości, a 

jej wiek szacuje się na 180 lat.



Dąb Poganin

Dąb Poganin – pomnikowy dąb 

szypułkowy, rosnący w Węglówce, 

w województwie podkarpackim. To drugi 

najgrubszy (po Dębie Chrześcijaninie) dąb 

w województwie.

Poganin ma około 646 lat, zgodnie z 

badaniami dendrochronologicznymi, 

przeprowadzonymi przez dra Pacyniaka.

Posiada potężny, regularnie walcowaty pień, o 

obwodzie 892 cm (w 2014) i 25,5 – 28 m wysokości



Dziękujemy za uwagę 

 Robert Kubecki

 Dominik Kumur

 Alan Baran

klasa 7a
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