
10 państw 

Unii Europejskiej 



 

to jeden z siedmiu kontynentów; 

 

nazwa wywodzi się z mitologii greckiej: 
Europa - była piękną dziewczyną, córką 
króla. Zakochał się w niej Zeus, który 

przybierając postać białego byka, 
porwał Europę i ukrył ją na Krecie. 

Imię Europy nadano tej części świata, 
do której przynależała Kreta.  

Europa 



POLSKA A EUROPA 
Polska znajduje się w Europie Środkowej,  

nad Morzem Bałtyckim.  

Pod względem powierzchni  

zajmuje 63 miejsce w świecie i 9 w Europie. 



POLSKA 

Powierzchnia:  78 864 km2 

Ludność:  10 203 000 

Stolica:     Warszawa 

Język:       polski 

Członek UE:  2004 



Polska leży w Europie Środkowej. 

Historia kraju sięga tysiąclecia. 

Legendarnym założycielem państwa 

był Lech. Zbudował gród Gniezno,  

które stało się pierwszą stolicą Polski. 

Obecnie jest nią Warszawa. 



CZECHY 

Powierzchnia:  78 864 km2 

Ludność:  10 203 000 

Stolica:     Praga 

Język:       czeski 

Członek UE:  2004 



Czechy kojarzone są przede wszystkim z Pragą. 

To piękne miasto, które pełne jest wysokiej klasy  

zabytków. Do Pragi przyjeżdżają turyści z całego 

Świata. Praga często wybierana jest na miejsce 

Światowych kongresów, reżyserzy umieszczają  

tam akcje swoich filmów, a muzyczne gwiazdy 

kręcą teledyski. 

Tańczący dom 

Franka Owena Gehry’ego 

W Pradze 



CYPR 

Powierzchnia:  9 251 km2 

Ludność:  758 363 

Stolica:     Nikozja 

Język:       grecki, turecki 

Członek UE:  2004 



Doskonałe plaże, rzędy hoteli, zabytki 

i niepowtarzalny urok tej wyspy sprawiają,  

że ściągają tu tłumy turystów. 

Największym wszak lokalnym bogactwem  

jest piękna pogoda. 



WĘGRY 

Powierzchnia:  93 036 km2 

Ludność:  10 186 372 

Stolica:     Budapeszt 

Język:       węgierski 

Członek UE:  2004 

Kostka Rubika 

stała się jedną 

z najpopularniejszych 

zabawek na świecie 



Stolica Węgier – Budapeszt –  

to Góra Gellerta, pięknie podświetlony 

most Małgorzaty, imponujący gmach  

Parlamentu. 

Wspaniałe, często kryjące w sobie  

wielowiekową historię, zabytki. 

Węgry – to lecznicze kąpieliska, 

bogata kultura,  piękne winnice, 

termalne źródła, malownicze miasteczka, 

smak zupy gulaszowej, 

ostra papryka, zmieniająca każde 

danie w „piekielny kociołek”,  



ESTONIA 

Powierzchnia:  45 227 km2 

Ludność:  1 408 523 

Stolica:     Tallin 

Język:       estoński 

Członek UE:  2004 

Torfowiska 



Estonia jest wdzięcznym terenem poszukiwań  

dla miłośników nieskażonej przyrody.  

Wyspy i wysepki, jeziora, bagna i torfowiska,  

lasy, urwiska, wodospady i głazy tworzą  

krajobraz niepowtarzalny.  

Charakterystyczne dla tej krainy  

są także rozległe horyzonty,  

samotne latarnie morskie, wiatraki,  

różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego 

oraz czerwcowe białe noce. 



Powierzchnia:  65 200 km2 

Ludność:  3 600 158 

Stolica:     Wilno 

Język:       litewski 

Członek UE:  2004 

LITWA 

Złoto Litwy 

- bursztyn 



Niegdyś kraj porośnięty nieprzebytymi lasami, dzisiaj zadziwia tysiącami 

błyszczących jezior wśród zielonych pagórków i równin. 

Litwa XXI wieku to nowoczesny kraj. Drogi szybkiego ruchu  

i autostrady ułatwiają odnalezienie śladów historii. 

Niewielki gotycki kościół św. Anny o koronkowej 

fasadzie został uznany przez Napoleona Bonaparte  

za cud architektury. Cesarz Francuzów chciał  

go rozebrać i przewieźć do Paryża 



SŁOWENIA 

Powierzchnia:  20 253 km2 

Ludność:  1 970 570 

Stolica:     Lublana 

Język:       słoweński 

Członek UE:  2004 



Jest tu Krowi Bal i Święto Lata, 

są wykopaliska z czasów rzymskich 

i uprawy chmielu i winorośli. 

Lublana zaś, stolica Słowenii, 

ma energetyczne wsparcie  

spod ziemi. 

Piran – największe i najchętniej 

odwiedzane miasto  

na słoweńskim wybrzeżu. 

Turystów przyciąga do Piranu  

gotycka, wenecka architektura. 



SŁOWACJA 

Powierzchnia:  49 035 km2 

Ludność:  5 396 193 

Stolica:     Bratysława 

Język:       słowacki 

Członek UE:  2004 

Janosik - 

zbójnik  

tatrzański 

Jaskinia  

Domica 

 



Nad Słowacją górują Tatry.  

Stare zamczyska, gorące błota  

i Janosikowa sława przyciągają 

do tego kraju miłośników  

dzikiej przyrody 

i górskiej wspinaczki. 

Bratysława – stolica Słowacji 



ŁOTWA 

Powierzchnia:  64 589 km2 

Ludność:  2 353 874 

Stolica:     Ryga 

Język:       łotewski 

Członek UE:  2004 



Łotwa to kraina około 3 tysięcy jezior, 

lasów, które zajmują prawie  

połowę powierzchni i torfowisk.  

Urodę tej krainy podkreślają 

wspaniałe zabytki  

rodem ze średniowiecza. 

Turaida, Zamek Krzyżacki 

z przełomu XIII i XIV wieku 

Panorama Rygi,  

Stolicy Łotwy 



MALTA 

Powierzchnia:  316 km2 

Ludność:  373 958 

Stolica:     Valletta 

Język:     maltański, angielski 

Członek UE:  2004 



Plaże na Malcie są skaliste, 

ale niezawodne słońce 

i krystalicznie czyste morze 

sprawia,  

że turyści i tak je kochają 

Skalista wysepka na Morzu Śródziemnym, 

niedaleko Sycylii,  

kojarzy się z kawalerami maltańskimi – 

najstarszym zakonem rycerskim w Europie – 

zwanym też joannitami lub szpitalnikami.  

To oni wybudowali tu potężną twierdzę, która 

stała się stolicą kraju.  



DZIĘKUJEMY 


