
Wielka Brytania

Nazwa kraju: The United Kingdom / The UK / Britain 
FLAG(flaga): The Union Jack. National flag. 
ANTHEM(hymn): God Save the Queen (Boże chroń Królową) to angielska pieśń patriotyczna 
nieznanego autorstwa. Jest narodowym hymnem Wielkiej Brytanii. W okresie kiedy monarchą 
brytyjskim jest król pieśń ta jest wykonywana jako God Save the King (jak było pierwotnie). 
CAPITAL(stolica): London 
OFFICIAL LANGUAGE: English 
GOVERNMENT: (rząd) Parliamentary democracy and constitutional monarchy. 
MONARCH: ( królowa) Queen Elizabeth II 
PRIME MINISTER:(premier) Boris Johnson 
SYMBOLS OF THE UNITED KINGDOM(symbole UK): The Union Jack , the national anthem 
(God Save the Queen)
RIVERS: (Rzeki) The Severn, The Thames, Trent, Tay, Bann, The Mersey, The Tyne, ...

THE HIGHEST MOUNTAINS (góry): Snowdon (Wales), Scafell Pike (England), Ben Nevis (Scotland), 
Slieve Donard (Ireland), ...

NATIONAL PARKS: Peak District, Brecon Beacons, New Forest, Yorkshire Dales, The Broads, ...

LAKES: Windermere, Ullswater, Wast Water, Loch Ness, Bala Lake, ...

PARKS: Hyde Park, Kensington Gardens, St. James Park, The Green Park, The Regent's Park, 
Victoria Tower Gardens, Greenwich Park, …

Waluta: 1 funt szterling oznaczany symbolem Ł = 100 pensów

 

Najsłynniejszy pisarze: William Shakespeare, Agatha Christie, Charles Dickens, Jane Austen, 
J.R.R. Tolkien, J.K.Rowling

Najsłynniejszy muzycy: The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Queen, Phil Collins,
The Spice Girls
Najsłynniejsi naukowcy: Isaac Newton, James Watt, Charles Darwin , Alexander Fleming
Najsłynniejsze postacie: Mr Bean (Jaś Fasola), James Bond 007, detektyw Sherlock Holmes
Wa ne wi ta i uroczysto ci:ż ś ę ś
Halloween (31.10)  -  umieszcza  się  w  wyeksponowanych  miejscach  domów,  wydrążonych  i
podświetlonych  od  wewnątrz  dyń  z  wyciętymi  kształtami  różnych  postaci  (Jack'-o-lantern),
kulminacyjnym momentem tego  święta  jest  odwiedzanie  domów przez  przebrane  dzieci,  które
wypowiadają  zdanie  "trick  or  treat"  –  cukierek  albo  psikus,  co  ma  nakłonić  odwiedzonego
domownika  do  poczęstowania  dzieci  garścią  wcześniej  zakupionych  na  ten  cel  słodyczy  pod
"groźbą" zrobienia mu psikusa.
Guy  Fawkes’  Day (5.11) - dzień  5  listopada  w  Wielkiej  Brytanii  jest  dniem  publicznego
dziękczynienia. Jest znany pod nazwą "Dnia Guy'a Fawkes'a" (Guy Fawkes' Day) lub "Nocy Guy'a
Fawkes'a (Guy Fawkes' Night). Dzieci niosą przez miasto kukły Guy'a, wykonane ze starych ubrań
wypchanych słomą, papierami i liśćmi, krzycząc: "Pensy dla Guy'a!". Następnie kukły są palone,
czemu  towarzyszą  pokazy  sztucznych  ogni  (Bonfire  Night),  festyny  i  barbecue  w  ogrodach  i
parkach. Dzień Guy'a Fawkes'a jest jednym z najbardziej niezwykłych świąt w Europie - niewiele



krajów świętuje rocznice nieudanego zamachu na swojego króla i  parlament i  to jeszcze w tak
wyszukany sposób... Jest także wierszyk dotyczący tego święta, który zna każde dziecko w całej
Wielkiej Brytanii:
New Year’s Day – Nowy Rok
St Valentine’s Day – Dzień św. Walentego

Pancake Day (wtorek przed Środą Popielcową)

April Fools’ Day - Prima Aprilis (1.04)

Mother’s Day – Dzień Matki (26.03)
Mother’s Day – Dzień Matki (26.03)

Podział administracyjny

W skład Zjednoczonego Królestwa wchodzą:

Jednostka Stolica Ludność Język urzędowy

Patron
(dzień
patro
na)

Symbol Flaga

 Anglia Londyn
50 095

000
angielski

Św. Jerzy

(23 kwietnia)
róża

 

 Szkocja Edynburg 5 060 000 angielski, szkocki
Św. Andrzej

(30 listopada)
oset

 

 Walia Cardiff 2 952 500 angielski, walijski
Św. Dawid

(1 marca)

żonkil lub

por  

 Irlandia

Północna
Belfast 1 710 000 angielski, irlandzki

Św. Patryk

(17 marca)
koniczyna

 

ZABYTKI
Tower  Bridge  (1894 r.) -  przeprowadzony  przez  rzekę  Tamizę,  w  pobliżu  Tower  of

London, od której bierze swą nazwę. Jest mostem zwodzonym, umożliwiającym przepływanie
statków oceanicznych od 60 m wysokości powyżej poziomu wody. Tower Bridge przecina Tamizę
na  wschodnim  końcu  Londynu.  Od  początku  swojego  istnienia  uznawany  był  za  arcydzieło
ówczesnej  inżynierii.  Potężny,  ważący  ponad  1000  ton,  napędzany  parą  mechanizm  mostu,
regulował otwarcie jego środkowej części. Stary mechanizm mostu obecnie nie jest już używany.
Zastąpiono go nowoczesnym elektrycznym urządzeniem. Nocą most jest przepięknie oświetlony.

Big Ben jest to nazwa ważącego 14 ton dzwonu umieszczonego na szczycie 106 metrowej
wieży. Uważany jest on za symbol Wielkiej Brytanii. Dzwon ten zawisa na jednej z dwóch wież
londyńskiego parlamentu. Obecnie wielu ludzi twierdzi, iż Big Ben to nazwa słynnego na całym
świecie londyńskiego zegara. Zegar ten jest największym zegarem w Wielkiej Brytanii. Podaje on

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%84?zyk_irlandzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%84?zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Belfast
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia_P%C3%83%C2%B3%C3%85?nocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia_P%C3%83%C2%B3%C3%85?nocna
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%84?zyk_walijski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%84?zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cardiff
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walia
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%84?zyk_szkocki
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%84?zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edynburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%84?zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia


niemalże dokładny czas i co godzinę wybija. Odgłos zegara możemy usłyszeć codziennie w radio
BBC.

Wielka  konstrukcja  przypominająca  koło  rowerowe  (200  razy  większa  
od  zwykłego  koła  rowerowego)  daje  możliwość  oglądania  panoramy  Londynu  
o  promieniu  48  km.  Na  olbrzymim  kole  British  Airways  London  Eye  umieszczone  są  32
kapsuły, z których każda może pomieścić 25 osób. Jednocześnie nad ziemią może znajdować
się 800 osób! Prędkość z jaką poruszają się turyści wynosi 0,8 km/h, a pełny czas trwania
podróży wynosi około 30 minut. Aby lepiej wyobrazić sobie London Eye należy zapoznać się z
liczbami. Średnica konstrukcji, na której umieszczone są kapsuły wynosi 135 m. Do budowy koła
zużyto 1700 ton stali (dla porównania, 1700 ton = 250 londyńskich, dwupoziomowych autobusów.

Pałac  Buckingham położony  przy  Saint  James  Park  został  on  oficjalną,  stałą
rezydencja  królewską  w  roku  1837.  Pierwszą  mieszkanką  pałacu  była  królowa  Wiktoria.
Wnętrze pałacu,  bogato zdobione,  niestety nie jest  dostępne dla turystów, jednak dla tych
najbardziej  spragnionych  udostępnione  są:  Galeria  Królowej  i  Stajnie  Królewskie.  Przy
stajniach  znajduje  się  Muzeum  Powozów,  w  którym  możemy  ujrzeć  słynną  Złotą  Karetę
Państwową. Przed pałacem turyści mogą obejrzeć słynną na całym świecie ceremonię zmiany
warty codziennie o 11.30. Obecnie pałac ten jest zamieszkany przez królową Elżbietę II. Jej
obecność sygnalizuje wciągnięty na maszt sztandar.

Parlament - The Palace of Westminster jest siedzibą parlamentu, który składa się z dwóch
izb: niższej - House of Comous (Izba Gmin) i wyższej - House of Lords (Izba Lordów). Podczas obrad
parlamentu, na wieżach Wiktorii i Zegarowej w dzień powiewają flagi brytyjskie, a w nocy wieże te
są iluminowane. 

Trafalgar Square jest  uznawany za serce  centralnego Londynu.  Plac  ten powstał  w XIX
wieku na miejscu dawnych stajni królewskich. Na Trafalgar Square znajduje się piękna kolumna
Nelsona, fontanna oraz dwa pomniki. Pierwszy z nich to pomnik Jakuba II, a drugi Jerzego IV. Jednak
ze wszystkich budowli najbardziej widoczna jest prawie 52  metrowa kolumna Nelsona.

Londyńska Tower czyli Pałac i Twierdza Jej Królewskiej Mości jest budowlą obronną i
pałacową. W swej zadziwiającej historii budynek ten był fortecą, więzieniem, pałacem, a nawet
służył  jako  Zoo.  W  słynnej  budowli,  która  dziś  jest  muzeum,  pilnowanej  przez
charakterystycznych  strażników  nazywanych  Beefeaterami  ,  możemy  zobaczyć:  Bramę
zdrajców, bezcenne klejnoty  koronne,  koronę imperialną,  berło z  krzyżem i  jabłko,  pierścień
królewski, zbroje. Legenda głosi, że, kiedy z Tower znikną kruki, które tam mieszkają, upadnie
brytyjskie królestwo. 

Ciekawostki

Londyńskim ulicom kolorytu dodają też czerwone budki telefoniczne. Jednak nowe budki
są już inne – nowoczesne ‘kioski telefoniczne’ z mini komputerem, z którego można dzwonić,
odczytać e – mail, korzystać z Internetu. Wolne taksówki mają zapaloną żółtą lampkę z napisem
For hire. 

Jednym  z  najbardziej  rozpoznawalnych  symboli  Londynu  są  czarne  taksówki  zwane
popularnie blackcabs.

Kolejnym  charakterystycznym  symbolem  londyńskich  ulic  są  doubledeckerbuses  –
czerwone, piętrowe autobusy. W tylnej ich części znajduje się otwarty pokład. W czasie wolnej
jazdy lub na czerwonym świetle z autobusu można wysiadać lub wsiadać w biegu. 

Królowa Elżbieta II urodziła się 21.04.1926. Jednak Brytyczycy celebrują jej urodziny w
3 sobotę czerwca. Krolowa panuje już od 6.02.1952.



Malta położona jest na Morzu Śródziemnym, poniżej Sycylii, około 80-90 km na południe od 
Włoch. Składa się z siedmiu wysp, z których trzy są zamieszkane; Malta, Gozo i Comino.
Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa miód, którego wciąż jest tu pod dostatkiem. Na tej 
niewielkiej w sumie wyspie – 316 m kw – znajdziemy imponującą liczbę 365 kościołów i 
kościółków. W kraju tym nie ma gór ani rzek. Uniwersytet Maltański jest jednym z najstarszych 
uniwersytetów w Europie, został założony w 1592 roku.
Od 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej .Obowiązującą walutą jest euro. Językami urzędowymi
są maltański i angielski. Gospodarka Malty koncentruje się przede wszystkim na handlu 
zagranicznym, produkcji, turystyce i usługach finansowych. Na Malcie obowiązuje ruch 
lewostronny. Narodowa maltańska potrawa o nazwie „Fenek”, przyrządzana jest z gotowanego 
królika.

Produkcja filmowa to kolejny przemysł rozwijający się na wyspie. Najbardziej znane filmy 
fabularne to: Gladiator, Troy, World War Z, Count of Monte Cristo i Captain Philips.
Święto narodowe: 21 września (dzień uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1964 roku).
Stolica: La Valetta
Języki urzędowe: angielski, maltański.
Liczba ludności: 400 000.
Powierzchnia: 316 km2 .
Religia: katolicyzm
Flaga: prostokąt podzielony na dwie części o jednakowej szerokości, w kolorze biało – 
czerwonym. W narożniku flagi jest Krzyż Świętego Jerzego.



IRLANDIA – podstawowe wiadomości i 
ciekawostki dla klas starszych ( z informacjami 
potrzebnymi do quizu )

Należy odróżnić dwa znaczenia słowa Irlandia. Jest to nazwa trzeciej pod 
względem wielkości (po Islandii i Wielkiej Brytanii)  wyspy w Europie, a 
jednocześnie nazwa państwa, które znajduje się na tej wyspie wraz z drugim 
krajem – Irlandią Północną (należącą do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej). 

Państwo ma ponad 70 000 km2 powierzchni całkowitej i niecałe 5 
milionów obywateli. Najważniejsze miasta Irlandii to: Dublin (stolica państwa),
Cork i Galway. Irlandia leży nad Morzem Irlandzkim, Morzem Celtyckim oraz 
Oceanem Atlantyckim.

Najdłuższa rzeka Irlandii to Shannon (386 km), zaś najwyższy szczyt to 
Carrantuohill (1039 m n.p.m.). 

Najpopularniejsze ssaki lądowe Irlandii to: owce, sarny, zające, króliki, lisy, 
wiewiórki, borsuki. Ssaki morskie są licznie reprezentowane 
przez foki, delfiny, morświny i wieloryby. Fauna Irlandii bogata jest w ptaki: 
mewy, kormorany, maskonury, alki. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieloryb
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mor%C5%9Bwin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Delfin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fokowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Shannon_(rzeka)


 alka                  maskonur
Flaga Irlandii to tzw.  Irish Tricolour - pionowo ułożone pasy: zielony, biały, 
pomarańczowy.

Herbem Irlandii jest harfa (jej podobizna widnieje np. na odwrocie irlandzkiego
euro)  o srebrzystych strunach umieszczona na ciemnobłękitnym tle.

Symbolem narodowym Irlandii jest także trójlistna koniczyna – oficjalne godło 
kraju.

W Irlandii obowiązują dwa języki urzędowe: irlandzki i angielski. Urzędującym 
prezydentem jest Michael Daniel Higgins. 
         Prawie wszystkie szkoły w Irlandii należą do Kościoła katolickiego, chociaż 
państwo opłaca ich funkcjonowanie. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci od 6 do 
15 roku życia. Uczniowie chodzą do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Nauka 
w szkole ponadpodstawowej podzielona jest na dwa cykle. Pierwszy (tzw. 



młodszy cykl, obowiązkowy) trwa trzy lata, a drugi (tzw. starszy cykl, 
nieobowiązkowy)  dwa lub trzy lata (w zależności od rodzaju szkoły). Po szkole 
ponadpodstawowej można udać się jeszcze na studia.

          Do najważniejszych świąt obchodzonych w Irlandii (oprócz popularnych 
świąt kościelnych, takich jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie) należy Dzień 
Świętego Patryka (17 marca).
          Zabytki, które warto zobaczyć podczas pobytu w Irlandii, to katedry 
anglikańskie (np. Kościół Świętej Trójcy albo Świętego Patryka), Kolegium 
Świętej Trójcy ( Trinity College) – najstarsza uczelnia irlandzka ze wspaniałą 
biblioteką.

Charakterystycznym monumentem, który kojarzyć należy z Dublinem jest tzw. 
Iglica Dublina (The Spire of Dublin, 120 metrowy wydłużony stożek).

  

W Irlandii (nad Oceanem Atlantyckim) znajduje się jeden z największych 
europejskich cudów natury – Klify Moher zbudowane z wysokich, 
majestatycznych wapieni i piaskowców.



       Najsłynniejszym na świecie irlandzkim zespołem muzycznym jest powstały 
w 1976 rockowy zespół U2 z jego wokalistą Bono. Bardzo ważną dla historii 
literatury na świecie osobą był Jonathan Swift, żyjący na przełomie XVII i XVIII 
wieku irlandzki pisarz, autor „Podróży Guliwera”. 

 
Irlandczykiem z pochodzenia był też George Bernard Shaw – pierwsza osoba, 
która otrzymała zarówno Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury (1925), jak i 
Oscara (1938) za scenariusz do filmu. 

Bardzo popularną irlandzką grą jest hurling – gra zespołowa, w której używa się
kijów i piłek. 

Przedrostki irlandzkich nazwisk  –  "Mac"  i  "O"  –  oznaczają  odpowiednio
"syn" i "wnuk" w języku celtyckim (np. O` Connor, MacDonald).

https://podroze.onet.pl/plaze/irlandia-zielona/9y7fzrl


Niemcy

1. Godło Federalnej Republiki Niemiec

2. Berlin –  3.7 miliona mieszkańców sprawia że Berlin jest największym
miastem Niemiec

3. Obecnym kanclerzem Niemiec jest Angela Merkel

4. Niemcy graniczą z dziesięcioma państami. Są to: Dania, Holandia, Belgia,
Luksemburg, Francja, Liechtenstein, Szwajcaria, Austria, Czechy oraz Polska.

5. Republika Federalna Niemiec składa się z 16 landów (województw).



6. Najdłuższą rzeką płynącą przez Niemcy jest Dunaj.

7. Rugia to jedna z najpiękniejszych Niemieckich wysp.

8. Najwyższy szczyt w Niemczech to Zugspitze



9. Tradycyjny strój bawarski.
10. Pierwszego dnia szkoły dzieci w Niemczech dostają od rodziców tornister

oraz Schultute.

11. Mur berliński dzielił Berlin od 1961 do 1989.
12. W Niemczech mieszka obecnie około 11 milionów obcokrajowców.

13. Flaga Republiki Federalnej Niemiec

14. Najbardziej znanym Polakiem w Monachium jest Robert Lewandowski. Gra
on w klubie Bayern Monachium.



15. Torcik Szwardzwaldzki składa się ze śmietany, wiśni oraz czekolady.

16. Panorama Berlina, największego miasta Niemiec (3.7mln mieszkańców)



Cypr

Cypr, Republika Cypryjska – państwo położone na wyspie Cypr leżącej we wschodniej części Morza 

Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Od 1 maja 2004 jest członkiem Unii Europejskiej. 

Klimat gorący sprzyjający turystyce. Cypr stwarza doskonałe warunki do spędzenia urozmaiconych 

wakacji. Znajdziemy tu cudowne plaże, spokojne wioski otoczone winnicami, imponujące góry Troodos,

a oprócz tego antyczne ruiny oraz górskie klasztory. 

Stolica: Nikozja

Większe miasta: Larnaka, Limassol, Pafos, Nikozja

Język urzędowy: grecki i turecki

Liczba mieszkańców wyspy ok. 1200 0000

Atrakcje:

Skała Afrodyty

Plaża Nissi

Cape Greco

Coral Bay

Flaga Cypru:

Waluta Cypru: euro

https://www.google.com/search?q=Nikozja&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCwoKFQCs9IK0y20ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMWsbL7ZWbnV2UlAgBmpmIFPgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit6dTQ5LnkAhXvsosKHbrsCRwQmxMoATAYegQIDRAH
https://www.google.com/destination/map/topsights?q=Cypr&sa=X&output=search&dest_mid=/m/01ppq&ictx=1&ved=0ahUKEwj_trOS5bnkAhXx-yoKHeBOCUYQv2gIKygE#trifp=skpm%253D/m/03qcbrh
https://www.google.com/destination/map/topsights?q=Cypr&sa=X&output=search&dest_mid=/m/01ppq&ictx=1&ved=0ahUKEwj_trOS5bnkAhXx-yoKHeBOCUYQv2gIKCgD#trifp=skpm%253D/m/0279sfh
https://www.google.com/destination/map/topsights?q=Cypr&sa=X&output=search&dest_mid=/m/01ppq&ictx=1&ved=0ahUKEwj_trOS5bnkAhXx-yoKHeBOCUYQv2gIIigB#trifp=skpm%253D/m/03wc7mm
https://www.google.com/destination/map/topsights?q=Cypr&sa=X&output=search&dest_mid=/m/01ppq&ictx=1&ved=0ahUKEwj_trOS5bnkAhXx-yoKHeBOCUYQv2gIHygA#trifp=skpm%253D/m/026n0_r
https://www.google.com/search?q=cypr+stolica&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCwoKNSSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzFnEypNcWVCkUFySn5OZnAgA3hKtuzkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit6dTQ5LnkAhXvsosKHbrsCRwQ6BMoADAYegQIDRAG
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