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Albania

❖ Albania to kraj położony w Europie 
Południowej.

❖ Stolica tego kraju to Tirana.

❖ Waluta Albanii to leki.

❖ Albania to bardzo górzysty kraj.

❖ Od Włoch oddziela ją cieśnina 
Otranto.

❖ Język urzędowy w Albanii
to albański.

❖ Albania to bardzo chętnie 
odwiedzany kraj przez turystów.

Olga Cichowlas



Austria

• Państwo śródlądowe położone w 
Europie środkowej.

• Od 1995 roku Austria należy
do Unii Europejskiej .

• Jej stolicą jest Wiedeń.

• Powierzchnia Austrii wynosi 83 854 km.

• To kraj odwiedzany przez narciarzy,
którzy znajdują tutaj świetne warunki 
do uprawiania narciarstwa.

• Mozart pochodził właśnie z Austrii.

Nikola Krupa



BELGIA

• Belgia słynie z czekolady, pysznych

grubych frytek, pralin oraz diamentów

• To siedziba Unii Europejskiej i NATO

• Kraj ten jest 10 razy mniejszy od Polski

• Główną religią jest chrześcijaństwo

• GABRYSIA FIGLAK



Bułgaria

Republika Bułgarii – państwo położone
w południowo-wschodniej Europie,
na Bałkanach. Od zachodu graniczy z Serbią
oraz Macedonią Północną, od południa - z Grecją 
i Turcją, z Rumunią na północy,
a na wschodzie znajduje się Morze Czarne.
Stolicą Bułgarii jest Sofia.

MAJA SULŻYK



CHORWACJA

• Chorwacja to średniowieczne miasteczka pełne zabytków, 
malownicze, długie wybrzeża pokryte urzekającą roślinnością, 
słoneczne plaże, błękit morza, nurkowanie w krystalicznie 
czystej wodzie, widok gór, wędrówki dla aktywnych. Kraj 
zaprasza do odpoczynku i rozrywki oraz gwarantuje 
niezapomniane wakacje.

•Stolica : Zagrzeb

•Waluta : euro

•Liczba ludności : 4,047 miliona

•Język urzędowy : chorwacki

• Bartek Libera



Czechy 

•Stolicą Czech jest Praga.

•Czechy to kraj w Europie Środkowej 
składający się z trzech historycznych krain 
- Czech, Moraw i części Śląska.

•Czechy nie posiadają dostępu do morza.

• Graniczą z Polską, Słowacją, Austrią, 
Niemcami.

•Najdłuższą rzeką Czech jest Łaba.

Franek Strojwąs



Dania

Królestwo Danii to kraj skandynawski,
leży na Półwyspie Jutlandzkim i 406 
wyspach.

Do kraju tego należy największa wyspa
na świecie -Grenlandia.

Stolica Danii to Kopenhaga,
której symbolem jest Syrenka.

Obecnie władzę sprawuje tam 
królowa Małgorzata II.

Z Dani pochodził Hans Christian Andersen.

Kraj ten słynie z klocków Lego, zamiłowania 
do jazdy na rowerze i hodowli świń.

Marcin Ciechański



Estonia

Estonia to jeden z najmniej zaludnionych krajów Europy.

Kraj ten jest 7 razy mniejszy od Polski.

Najdłuższą rzeką jest Vohandu -162km.

Kraj ten zamieszkuje4 000 Polaków.

W Estoni jest ponad 48% lasów.

Około 10% Estoni jest rezerwatem przyrody.

W Estoni dni latem mają 19 godzin, a zimą tylko 6 godzin.

W kraju tym znajdują się farmy strusi.

Marcin Ciechański



Finlandia 

Republika Finlandii to państwo, które leży w Europie 
Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917 roku. 
Graniczy od zachodu ze Szwecją, od północy z Norwegią 
i od zachodu z Rosją. Od zachodu i południa ma ponadto 
dostęp do Morza Bałtyckiego i do Zatoki Fińskiej. 
Zaliczana jest do krajów nordyckich. Jej stolicą
są Helsinki. Niepodległa Finlandia powstała w 1917r.
po upadku caratu w Imperium Rosyjskim. Wcześniej
była pod obcym panowaniem-szwedzkim
od średniowiecza do roku 1809, a następnie
ponad 100 lat pod panowaniem rosyjskim,
jako autonomiczne Wielkie Księstwo Finlandii.

Oliwier Rewers



Francja
Francja – kraj, który słynie z wieży Eiffla, 
Disneylandu i żabich udek. Jego stolica –
Paryż – uchodzi za jedno z bardziej 
romantycznych miejsc na świecie,
a zakochani marzą o randce właśnie
w tym mieście.

Liwia Kupczyńska



Grecja

Grecja to kolebka zachodniej cywilizacji, gdzie 
narodziły się demokracja, olimpiada, teatr, 
architektura, rzeźba, nauka oraz etyka. Leży na 
południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego i 
charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością. Na 
całkowitą powierzchnię kraju składa się Grecja 
kontynentalna oraz ponad 2 tysiące wysp. 
Stolica państwa to Ateny.

MAJA SULŻYK



Kraj ten leży na zachodzie Europy, na 
Półwyspie Iberyjskim, obejmuje też 
Wyspy Kanaryjskie i Baleary.

Stolicą Hiszpanii jest Madryt, a językiem 
używanym hiszpański.

Z Hiszpanią kojarzą się :

- korrida - walka z bykami,

- flamenco - hiszpański taniec,

- La Tomatina - bitwa na pomidory,

- Pablo Picasso – malarz,

- FC Barcelona, Real Madryt – kluby 
piłkarskie.

Hiszpania

Wojtek Tumasz :)



Holandia Czarek

Holandia – państwo (monarchia 
konstytucyjna) położone w zachodniej 
części Europy nad Morzem 
Północnym.

Graniczy na południu z Belgią
oraz na wschodzie z Niemcami.

Holandia jest członkiem Unii 
Europejskiej.

Stolicą konstytucyjną Holandii
jest Amsterdam, a administracyjną 
Haga.

Czarek Ogór



IRLANDIA

• Irlandia leży w północno-
zachodniej Europie.

• Stolicą Irlandii jest Dublin.

• Wchodzi w skład Wysp Brytyjskich.

• Jest 4,5 razy mniejsza od Polski.

• Najbardziej znanym symbolem 
Irlandii jest trójlistna koniczyna.

Aleksander Dyderski



Litwa

• LITWA TO JEDEN Z KRAJÓW 
BAŁTYCKICH

• NA LITWIE JEST 5 PARKÓW 
NARODOWYCH

• NA LITWIE SĄ 103 MIASTA

Natalia Wrzesińska



Luksemburg

• Luksemburg to państwo położone w Europie Zachodniej

• Graniczy z Francją, Niemcami oraz z Belgią

• Stolicą Luksemburga jest Luksemburg :)

• Jest małym krajem, którego granica wynosi 359 km

• Należy do Unii Europejskiej i do NATO

• Walutą Luksemburga jest Euro

• Językami urzędowymi są: luksemburski, francuski
oraz niemiecki

• Kraj bardzo chętnie jest odwiedzany przez turystów, 
szczególnie stolica oraz dolina rzeki Mozeli i Ardeny

Olga Cichowlas



MACEDONIA
❖Macedonia to kraj w Europie 

Południowej, leży na Bałkanach.

❖Stolica Macedonii to Skopie.

❖Waluta tego kraju to denar.

❖Po rozpadzie 
Jugosławii uzyskała 
niepodległość w 1991r.

❖Nad Jeziorem Ochrydzkim 
znajdują się 
ośrodki uzdrowiskowe.

❖ Olga Cichowlas



Główną religią Mołdawii jest prawosławie wynosi 93%.

Kraj ten zamieszkuje ponoć 8 000 Polaków.

Najwyższym szczytem jest Dealul Banalestu 430 m n.p.m.

Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych państw Europy.

Na wielu ulicach jest pełno bezdomnych psów i kotów.

W stolicy znajduje się jeden z największych w Europie 
cmentarzy żydowskich.

W Mołdawskich szkołach obowiązuje 10-stopniowa skala 
ocen.

W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 10 lat.

Początek edukacji rozpoczyna się w wieku 7 lat.

Marcin Ciechański

0

Najdłuższą rzeką jest 
Dniestr - 657 km.

.



Niemcy

-Niemcy znajdują się w zachodniej Europie.

-Graniczą z Danią ,Polską ,Czechami ,Austrią, 
Szwajcarią, Francją ,Luksemburgiem, Belgią i Holandią.

-Stolicą Niemiec jest Berlin.

-Jest siódmym państwem pod względem wielkości
w Europie.

Julia Jankiewicz



Norwegia

• Norwegia to kraj skandynawski.

• Ten kraj jest 1,2 razy większy
od Polski.

• Stolicą Norwegii jest Oslo.

• Norwegia jest znana 
ze swoich fiordów.

• Norwegia to królestwo.

• W tym kraju znajduje 
się najdłuższy tunel drogowy,
który ma około 24,51 km.

Zosia Maryniak



Polska
Rzeczpospolita Polska leży

w Europie środkowo-wschodniej, 

rozciąga się od Morza Bałtyckiego 

na północy, po Tatry na południu.

Kraj ten leży nad Wisłą, jego stolicą 

jest Warszawa. Jadąc przez Polskę 

zobaczyć można piękne 

krajobrazy, spotkać ciekawych ludzi 

oraz pysznie zjeść. To kraj 

różnorodny, szanujący tradycje

i stale rozwijający się.

Ważne miasta to Kraków, Gdańsk, 

Poznań,…

Warto tu zajrzeć!



Portugalia
• Portugalia- państwo europejskie położone w zachodniej

części Europy Południowej na południowym zachodzie.

• Jest najbardziej wysuniętym na zachód państwem Europy.

• Stolicą Portugalii jest Lizbona.

• Liczba ludności- 10 344 802.

• Portugalia należy do Unii Europejskiej.

• Stamtąd pochodzi Ronaldo.

Miłosz Poprawa



Rumunia

Rumunia to rozległe państwo znajdujące się w południowo-
wschodniej części Europy. Graniczy z Bułgarią, Węgrami, 
Mołdawią, Ukrainą i Serbią, a od wschodu otaczają ją ciepłe wody 
Morza Czarnego. Rumunia staje się coraz bardziej popularnym 
kierunkiem wśród europejskich turystów, którzy doceniają ten kraj 
za wspaniałe widoki, przyjaznych, uśmiechniętych mieszkańców i 
unikalną kuchnię
To właśnie z Rumunii pochodzi najpopularniejszy wampir świata 
czyli Drakula;)

Jarek Neroslik



Słowacja

• Państwo 
położone w Europie 
Środkowej.

• Graniczy z Austrią, 
Polską, Czechami, Ukrainą 
oraz Węgrami.

• Jest krajem w większości 
górskim.

• Stolicą jest Bratysława.

Pola Kaczmarek



Słowenia

• Niepodległość od Jugosławii uzyskana 
została 25 czerwca 1991 roku.

• Gęstość zaludnienia wynosi 100 osób/km².
• Kraj ten jest 15 razy mniejszy od Polski.
• Najwyższym szczytem jest Triglav

2 864 m n.p.m. 
• Jaskinia Postojna jest najczęściej 

odwiedzaną jaskinią w Europie.

Wiktoria Kasperczak



Szwajcaria

Szwajcaria to kraj alpejski, 
podzielony na kantony
ze stolicą w Bernie. Słynie
z czekolady, zegarków
i narciarstwa.



• Głową państwa jest Król Karol 
XVI Gustaw

• Waluta to korona szwedzka

Państwo w Europie 
Północnej, 
zaliczane zarówno 
do państw 
skandynawskich 
oraz krajów 
nordyckich.

• Stolica to 
Sztokholm

• Liczba 
mieszkańców: 
10,3 mln

Ignacy Kachel



Turcja
Recep Tayyip Erdoğan - Prezydent Turcji

1. Kraj ten powstał 29 października 1923 na „gruzach” Imperium Osmańskiego.
2. Gęstość zaludnienia wynosi 98 osób/km². - w Polsce 124 os/km
3. Kraj ten jest 2,5 razy większy od Polski.
4. Główną religią jest Islam - 99%.
5. Najdłuższą rzeką jest Kizilirmak, 1 150 km długości.
6. Pełna nazwa kraju – Republika Turcji .
7. Największe miasto to Stambuł.
8. Kraj ten zamieszkuje około 1 000 Polaków.
9. Stolicą Turcji jest Ankara.

Ala Szarzyńska

Motto kraju – „Pokój w Ojczyźnie, Pokój na Świecie”

W samym tylko Stambule znajduje się 2691 meczetów

Z Turcji pochodzi przepis na 
przepysznego kebaba :)

W wielu rejonach Turcji w miejscach 
publicznych kobiety zakrywają włosy i twarze



Ukraina 

Ukraina to kraj, który jest teraz atakowany 
przez Rosję i walczy o niepodległość.

Ukraina posiadała największy samolot na 
świecie, który nazywał się AN-225 "Mrija"
słowo to oznacza marzenie.
Michał Klingsporn



Węgry
❖ Węgry to kraj położony w Europie.

❖ Słynie z jeziora Balaton.

❖ Stolica Węgier to Budapeszt.

❖ Przez Węgry przepływa Dunaj – malownicza rzeka 
będąca muzą wielu artystów. Dunaj
jest drugą, co do wielkości rzeką w Europie, która 
ma łączną długość prawie 3 tysięcy kilometrów.

Viktoriia Trudenko



Wielka Brytania

• Londyn to stolica kraju. Miasto, które jest 
domem dla ponad 8 milionów mieszkańców.

• Zamek Windsor to miejsce, w którym 
wciąż mieszka brytyjska rodzina królewska. 
Obiekt jest najstarszą rezydencją królewską.

• Królowa Elżbieta wstąpiła na tron w 1953r. 
zmarła 8 września 2022, była najdłużej 
królującą na świecie.

• Obecnie królem jest Karol III.
Michał Rychel



Włochy

Włochy leżą w południowej części Europy 
na półwyspie Apeninskim, nad Morzem 
Śródziemnym, ich stolicą jest Rzym.

Znane są one zarówno z pięknych terenów, 
wielu zabytków, jak i doskonałej kuchni. 
Kraj zamieszkany jest przez 60 milionów 
osób.

Amelia Adamczewska



Źródła:

• www.wikipedia.pl

• www.google.pl

• www.poznajnieznane.pl
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