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Hiszpania leży w zachodniej części Europy na Półwyspie Iberyjskim.  

Obejmuje także Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim oraz tereny w północnej Afryce.  

Jest czwartym co do wielkości państwem w Europie.  

Hiszpania jest członkiem Unii Europejskiej. 

 



Hiszpania to wyżynny i górzysty kraj.  

Na zachodzie Hiszpania graniczy z Portugalią od północnego wschodu z Francją.  

Od wschodu Hiszpania ma dostęp do Morza Śródziemnomorskiego. 

  

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=385282 



Flaga Hiszpanii jest prostokątem podzielonym na trzy poziome pasy: czerwony, żółty, 

czerwony. Z lewej strony na środkowym pasie znajduje się godło królewskie.  

Potocznie uważa się, że barwy flagi symbolizują: czerwony - krew toreadora, a żółty - 

piasek z areny walk byków. 

 

Przez setki lat Hiszpania była częścią Starożytnego Rzymu.  

Od XV wieku tworzyła własne Imperium Hiszpańskie, jedne z największych imperiów świata 

– imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce.  

Obecnie królem Hiszpanii jest Filip VI Burbon. 

 



Hiszpania składa się z dwóch miast autonomicznych i 17 regionów autonomicznych np. 

Katalonii, Andaluzji, Galicji i Walencji. Stolicą i największym miastem Hiszpanii jest 

Madryt, duże znaczenie ma również Barcelona.  

Inne większe miasta Hiszpanii to Walencja, Saragossa, Malaga, Las Palmas i Bilbao. 

 

W Hiszpanii status języka urzędowego ma język kastylijski (potocznie zwany hiszpańskim) 

oraz regionalnie także: kataloński, baskijski, galicycjski i aranejski. 

Walutą Hiszpanii jest euro. 

Hiszpania w większości jest katolicka. 

 

 



Wielu turystów odwiedza w Hiszpanii Majorkę costa Blanca. Dużą popularnością cieszą się 

także Wyspy Kanaryjskie z ich subtropikalną roślinnością i interesującymi zjawiskami 

wulkanicznymi. 

Ośrodkiem pielgrzymkowym o europejskiej sławie jest Santiago de Compostela. 

 



Ciekawostki: 

 

Z Hiszpanii pochodzi autor Don Kichota – Miguel de Cervantes - pierwszej wybitnej powieści 

nowożytnej, która do dziś uważana jest za najważniejszą książkę kręgu kulturowego języka 

hiszpańskiego. 

 

Z Hiszpanii pochodzi też sławny malarz Pablo Picasso. Do wybitnych malarzy hiszpańskich 

należą także Francisco Goya, czy Salvador Dali. 

 

Z Hiszpanią kojarzy się film Zorro.  

Akcja filmu rozgrywa się w Kalifornii, która dawniej była kolonią hiszpańską. Zorro /z 

hiszp. Lis/ to wymyślona postać obrońcy uciśnionych mieszkańców Kalifornii żyjących pod 

rządami brutalnych, chciwych, skorumpowanych gubernatorów i dowódców wojskowych. 

 

Hiszpania słynie ze znanych na cały świat wykonawców operowych, np. José 
Carreras, Plácido Domingo i Montserrat Caballé.  
Sławni wokaliści hiszpańscy to Julio Iglesias, Enrique Iglesias czy w ostatnich latach Álvaro 
Soler. 
 
 
Wiele filmów nie tylko hiszpańskich, lecz także produkcji amerykańskiej kręconych jest w 
Hiszpanii. Znaną hiszpańską aktorką jest Penélope Cruz, natomiast aktorem Antonio 
Banderas czy Javier Bardem. 
 



Do tradycji w Hiszpanii należało organizowanie korridy - walk toreadorów z bykami.  

Walki odbywały się na specjalnym placu zwanym areną.  

Od 2012 parlament Katalonii uchwalił zakaz korridy.  
 

https://pl.wiktionary.org/wiki/korrida#/media/Plik:Talavante_en_la_Plaza_de_toros_de_Los_Califas,_C%C3%B3rdoba.jpg 

https://pl.wiktionary.org/wiki/korrida


W Hiszpanii panuje klimat subtropikalny. Rosną palmy i drzewa pomarańczowe. Poza 

owocami cytrusowymi, tj. pomarańczami i mandarynkami prowadzi się uprawy winorośli, 

kasztanów, migdałów, granatów i bananów.  

Hiszpania jest drugim na świecie producentem oliwy z oliwek. 

 

 



BARCELONA  
Barcelona jest stolicą wspólnoty autonomicznej Katalonii, jednego z 

najbogatszych regionów w południowej Europie. 

Barcelona to miasto, którego wielu rodowitych mieszkańców wcale nie uważa się 

za Hiszpanów. 

 





Port lotniczy Barcelona-El Prat jest głównym lotniskiem Barcelony i Katalonii, leży około 10 

km od centrum miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciekawostki:  

 

W obrębie Barcelony działa największy hiszpański producent motoryzacyjny SEAT, 

a także fabryka NISSANA. 

 

W rejonie Barcelony działają znani producenci odzieży Mango i Zara oraz lizaków 

Chupa 

 



Port morski Barcelona to największy port Katalonii i jeden z największych portów 

w Europie oraz w basenie Morza Śródziemnego.  

 

Port Barcelona jest także jednym z największych portów wycieczkowych Europy. 

 



Mieszkańcy Barcelony i turyści chętnie wypoczywają na miejskiej plaży.  

Najbardziej popularną plażą w mieście jest Barceloneta, która ma długość 400 

metrów. Barcelona ma w sumie dziewięć plaż o łącznej długości 4.4 km.  

Plaże w Barcelonie zostały skwalifikowane przez National Geographic  

oraz Discovery Channel jako najlepsze plaże miejskie na świecie.  

 

 



Ulice w Barcelonie raz wznoszą się raz opadają stromo w dół. 



Miejskie taksówki mają czarno-żółte barwy. 

 



Jednym z częściej używanych środków lokomocji w Barcelonie są skutery. 

 



Barcelona i jej aglomeracja posiada kilka linii kolei linowej i kolei linowo-

terenowej. 

 



Funkcjonują także ruchome schody. 



W Barcelonie można spotkać oprócz znanych nam gołębi także zielone papużki. 



Mieszkańcy i turyści w Barcelonie w upalne dni chętnie korzystają z miejskich 

źródeł ujęć wody.   



Piękne kwiaty, ciekawe palmy i drzewa w Barcelonie. 







Ciekawe miejsca w Barcelonie 
Barcelona ma dziewięć obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Siedem 

z nich to dzieła architektoniczne sławnego architekta Antoniego Gaudiego. 



Sagrada Família   

Basílica de la Sagrada Família - To jeden z najważniejszych symboli Barcelony 

uważana za główne osiągnięcie katalońskiego architekta Antoniego Gaudíego. 

Obecnie ma wysokość 115 metrów i jest jednym z najwyższych kościołów świata.  

 



Park Güell  

Duży park miejski projektu Antonio Gaudíego wzorowany angielskimi „miastami-

ogrodami”. W jednym z nich od roku 1906 mieszkał sam Gaudí.  

 

 



Casa Batlló  

Budynek mieszkalny przebudowany przez Antoniego Gaudíego. Gaudí 

zaprojektował także detale wyposażenia wnętrz – meble, oświetlenie, żyrandole 

itp. Budynek jest bogato zdobiony elementami nawiązującymi do motywów 

zwierzęcych, takich jak: kości, rybie łuski. Ponadto łuskowany dach przypomina 

smoka. 

 



Innym arcydziełem projektanta Antoniego Gaudiego jest budynek Casa Milà 

 



Pałac Muzyki Katalońskiej  

Budynek z salą koncertową, jeden z najważniejszych zabytków katalońskiej 

secesji. 



La Rambla  

Najsłynniejsza aleja Barcelony, często odwiedzana zarówno przez turystów, jak i 

przez mieszkańców miasta.  

Przedłużeniem ulicy jest drewniane molo prowadzące wprost do portu. 

 



Przy ulicy La Rambla położony jest wielki bazar miejski La Boqueria.  

La Boqueria to XIX wieczna kryta hala targowa, będąca jedną z większych 

atrakcji miasta. 

 



W Barcelonie jest wiele pięknych parków.  

 

Do największych i najpiękniejszych parków miejskich należą:  

Parc de Montjuic,  

Parc de la Ciutadella,  

Jardi Botanic de Barcelona - Barceloński Ogród Botaniczny.  

 



Parc de la Ciutadella 

 
Park oferuje mnóstwo atrakcji. W parku znajduje się jezioro, zoo, Parlament Katalonii i Muzeum Nauk 

Przyrodniczych, składające się z muzeum zoologii i muzeum geologii. 

Najsłynniejszą atrakcją Parku de la Ciutadella jest monumentalny wodospad La Cascada zbudowany z 

niewielką pomocą Antoniego Gaudiego, który był wówczas jeszcze nieznanym uczniem.  

 



Barcelona ma jeszcze wiele innych atrakcji turystycznych: 

 
● Zamek z XVII w. na wzgórzu Montjuic. 

 



Barceloński Łuk Tryiumfalny. 



● Poble Espanyol (Hiszpańskie Miasteczko) –  

Muzeum architektury obejmujące całą przecznicę budynków zbudowanych wokół 

rynku, tworzy klimat starego hiszpańskiego miasteczka. 



● Barri Gotic  

 Średniowieczna dzielnica, centrum barcelońskiego Starego Miasta. 



● Passeig de Gràcia  

Pasaż Gracia jest jedną z głównych ulic handlowych i biznesowych miasta, na 

której zlokalizowanych jest kilka znanych projektów architektury. 

 



● Sagrat Cor   

Neogotycka bazylika mniejsza na górze Tibidabo.  

Na szczycie umieszczony jest posąg Jezusa spoglądający na miasto. 



● Parc d’Atraccions del Tibidabo (Park Atrakcji Tibidabo) obejmuje m.in. wesołe 

miasteczko. 

 



W Barcelonie znajduje się wiele muzeów, które dotyczą różnych dziedzin i epok. 

Jednym z największych jest  

Museu Nacional d’art. de Catalunya (Muzeum Narodowe Katalonii),  

które posiada m.in. kolekcję sztuki romańskiej, gotyckiej, renesansu i baroku. 

 

 



Muzeum Pablo Picasso 

 



W Barcelonie znajduje się również ogród zoologiczny oraz największe akwarium i 

oceanarium w Europie – L’Aquarium de Barcelona, zawierające 8000 ryb w tym 

11 rekinów w basenach wypełnionych 4 milionami litrów wody morskiej, które 

można oglądać m.in. z 80 metrowego podwodnego szklanego tunelu.  

 



Niektórzy z mieszkańców Barcelony kolekcjonują gumowe kaczuszki. 

 

 

 



Barcelona posiada bogatą infrastrukturę sportową.  

Największym stadionem Barcelony, jak również Hiszpanii i Europy jest Camp Nou 

o pojemności prawie 100 000 osób.  

Rozgrywa tu swoje mecze FC Barcelona, zarówno w lidze hiszpańskiej, jak i 

europejskiej Lidze Mistrzów. Stadion ma najwyższą klasę według klasyfikacji 

UEFA.  

 



Mieszkańcy Barcelony, jak i całej Hiszpanii bardzo lubią spożywać coś słodkiego  

na śniadanie. 

W uroczych, małych ale niezwykle przytulnych kawiarenkach serwuje się 

przepyszne kawy /tradycyjne cortado/, świeżo wyciśnięty sok i delikatne 

cieplutkie wypieki z delikatnym, aksamitnym kremem. 

 



Kuchnia hiszpańska jest znana z takich dań jak m.in.: 

 

◊  churros - paluszki z ciasta parzonego smażone w głębokim oleju, zazwyczaj 

podawane do kawy lub gorącej czekolady. 

◊  arroz con leche– ryż z mlekiem i wanilią na gęsto – potrawa pieczona w 

piekarniku, podawana na zimno. 

◊  paella – potrawa jednogarnkowa na bazie ryżu i szafranu 

◊  gazpacho – chłodnik z pomidorów i papryki, wędlin: chorizo, „morcilla”, 

boczek 

◊  tortilla española lub tortilla de patatas – rodzaj omletu z jajek i ziemniaków 

◊  tortilla francesa – omlet jajeczny 

 



◊  Tapas – wszelkiego rodzaju zakąski 



W Hiszpanii obserwuje się duże przemieszanie kulturowe (m.in. kulturę arabską, żydowską 

czy cygańską).  

Powstało wiele narodowych tańców, charakterystycznych dla Hiszpanii takich 

jak: Flamenco, czy Pasodoble.  

 

Flamenco wyrażane jest w charakterystycznej muzyce, tańcu i śpiewie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0-7DSMlO1k 

 

Tancerki flamenco mają na sobie charakterystyczny strój – sukienkę z obcisłą 

górą oraz rozkloszowaną falbanką u dołu, na rękach koronkowe rękawiczki z 

odkrytymi dłońmi. Dodatkiem do sukni są specjalne buty, tradycyjny hiszpański 

wachlarz oraz chusta.  

 

Instrumentem, który jest nieodzowny we współczesnym flamenco jest gitara. 

Muzykę wzbogacają inne dźwięki, w szczególności wyklaskiwanie rytmu dłońmi 

ułożonymi w specjalny sposób.  

 

Sławną tancerką flamenco była Carmen Amaya. Urodziła się w cygańskiej 

dzielnicy Barcelony – Somorrostro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0-7DSMlO1k
https://www.youtube.com/watch?v=O0-7DSMlO1k
https://www.youtube.com/watch?v=O0-7DSMlO1k


Tancerki flamenco wpinają sobie we włosy kwiaty, których dużo jest w 

Barcelonie. 

 



Barcelona wieczorem 



Miejscem często odwiedzanym wieczorem jest  La Font màgica  - Magiczna 

fontanna - kompleks fontann u podnóża wzgórza Montjuïc. 

 



Barcelona nocą 



Na kursie metodycznym 


