
PODRÓŻ DO WIELKIEJ BRYTANII 



Dla wszystkich osób znany jest 

kraj, który nazywamy Anglią. 

Jednak prawidłową nazwą jest 

:Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej, która 

obejmuje wyspę Wielką Brytanię, 

północno - wschodnią część 

wyspy Irlandii i liczne mniejsze 

wyspy. Wielka Brytania dzieli się 

na 4 krainy historyczne: Anglię, 

Walię, Szkocję i Irlandia 

Północną.  Językiem urzędowym 
w Wielkiej Brytanii jest angielski.  



Flagę Wielkiej Brytani stanowi 

prostokąt - czerwony krzyż z białą 

obwódką na niebieskim tle z 

obwiedzionym na biało krzyżem 

ukośnym naprzemiennie 

czerwono-białym.  

 

Flaga Wielkiej Brytanii (zwana 

Union Jack) - to kombinacja 3 flag 

- niebieskiej z czerwonym Krzyżem 

św. Jerzego (patrona Anglii) w 

białym obramowaniu, a w tle po 

przekątnych nakładające się na 

siebie krzyże: czerwonej św. 

Patryka (patrona Irlandii) i białej 

św. Andrzeja (patrona Szkocji). 

Formalnie nazwa flagi jako flagi 

narodowej brzmi Union Flag czyli 

"Flaga Unii".  



Jest to tradycyjny posiłek 

(śniadanie) serwowany 
na ciepło w krajach Wysp 

Brytyjskich. Niegdyś 
codzienny w angielskich 

domach, w XXI w. oferta 
hoteli, pensjonatów i 
restauracji. Z czego 
składa się typowe 
angielskie śniadanie? 

Prawdziwe angielskie 
śniadanie składa się 
z bekonu, sadzonych 

jajek, fasolki, kiełbasek, 
grzybów, tosta (lub 

smażonego chleba) i 
grillowanych pomidorów.  
 
 Będąc w Wielkiej Brytanii 
nie da się nie skosztować 

takich przysmaków.  



Londyn jest bardzo atrakcyjnym miastem 

pod względem turystycznym. Odnajdzie 

się tutaj każdy - miłośnik sztuki, zakupów, 

czy dobrej zabawy. Jedną z 

najpopularniejszych atrakcji 

turystycznych Wielkiej Brytanii jest London 

Eye. Każdego roku ten diabelski młyn 

przewozi ponad 3,5 miliona turystów. Po 

uruchomieniu w 2000 roku, Londyńskie 

Oko było najwyższą konstrukcją typu 

diabelski młyn na świecie. W najwyższym 

punkcie osiąga 135 metrów. Pełen obrót 

koła zajmuje około 30 minut.  



Big Ben jest jednym z najsłynniejszych zabytków nie 

tylko w Londynie, ale też w Wielkiej Brytanii. Nic 

dziwnego, że budzi tak duże zainteresowanie wśród 

turystów i fotografów.   

 

Z technicznego punktu widzenia Big Ben to nazwa 

Wielkiego Dzwonu wewnątrz Wieży Elżbiety.   

 

Big Ben jest największym na świecie czterostronnym 

zegarem.  

 

  



Zwiedzając Wielką Brytanię, nie mogło nas zabraknąć w sztandarowym miejscu Londynu. 

Odwiedziłyśmy- Buckingham Palace- największy pałac królewski na świecie. W jego wnętrzu znajduje 

się aż 775 pomieszczeń. Budynek otoczony jest ogrodem o powierzchni 15 hektarów. Ogród w Pałacu 

Buckingham jest największym prywatnym ogrodem w Londynie, o powierzchni 39 akrów, z lądowiskiem 

dla helikopterów, jeziorem i kortem tenisowym, w którym żyje 30 różnych gatunków ptaków i ponad 350 

różnych dzikich kwiatów, niektóre są niezwykle rzadkie. 



Tamiza ma długość aż 346 

kilometrów (215 mil). Uchodzi 

do Morza Północnego. 

Tamiza jest nazywana rzekę 

setek mostów.   

 

 

W Londynie Tamiza stanowi 

jedną z największych atrakcji 

miasta. Wzdłuż pięknych 

deptaków umiejscowione są 

obiekty gastronomiczne – 

bary, kluby, restauracje i 

sklepy. Znajdują się tu 

również specjalne miejsca 

do odpoczynku z leżakami i 

parasolami umiejscowionymi 

na sztucznie usypanych 

plażach, które przyciągają 

turystów i mieszkańców 

miasta w słoneczne dni.  

 

  



Most został wzniesiony pod 

koniec XIX wieku i 

obecnie jest najsłynniejszą 

taką konstrukcją w 

Wielkiej Brytanii. To nie 

tylko najważniejszy most 

na Tamizie, ale także 

najchętniej odwiedzana 

atrakcja Londynu.  
 Ten najsłynniejszy most 

w Wielkiej 

Brytanii otwierany jest 

mniej niż 3 razy dziennie.  

To jedyny zwodzony most 

na Tamizie.  

 

  

 

Tower Bridge 

 

  



Autobus piętrowy – autobus z 

dwoma poziomami (piętrami) 

do przewozu pasażerów.  

 

W komunikacji miejskiej 

wykorzystywany głównie w 

Wielkiej Brytanii, gdzie 

najbardziej rozpoznawalnym 

modelem jest londyński 

Routemaster.  

 

Dwupiętrowe autobusy są nie 

tylko wygodnym rodzajem 

transportu, ale także 

wspaniałą rozrywką 

turystyczną. Siedząc na 

drugim piętrze autobusu, 

można podziwiać piękne 

budowle i wspaniałe 

krajobrazy.  

 

  



Słynne czerwone budki telefoniczne choć 

w zasadzie wyszły z użycia, to nadal 

pozostają jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych symboli Wielkiej 
Brytanii.  Została stworzona przez Pocztę 

Zjednoczonego Królestwa. Wiele z nich 

znalazło zastosowanie jako wiejskie mini-

biblioteki. Są wykorzystywane także w 

innych celach, np. zrealizowano projekty 

wykorzystania budek jako zasilane 

energią słoneczną punkty ładowania 

telefonów komórkowych.  



Swoją przygodę z nauką języka angielskiego rozpoczęłyśmy w Oksfordzie.  

 
Jest to miasto w południowej Anglii nad rzeką Tamizą. Znane jest przede 

wszystkim jako siedziba Uniwersytetu Oksfordzkiego (University of Oxford), 

najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu świata. Oksford od XIX w. 

nazywany jest „miastem rozmarzonych wież”   

 

W mieście znajduje się wiele budynków i instytucji związanych z 
uniwersytetem, m.in. Ashmolean Museum – najstarsze muzeum w Wielkiej 

Brytanii oraz Bodleian Library – jedna z największych i najstarszych bibliotek w 

kraju.  

 



Podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii, 

odwiedziłyśmy wiele ciekawych miejsc. 

Mieszkając w Oksfordzie zwiedzałyśmy znane 

na całym świecie budynki oraz atrakcje 

turystyczne.   

 

Ważnym miejscem w Oksfordzie jest Biblioteka 

Bodlejańska Radcliffe Square.   

 

Ciekawostką jest to, że jest to jedna z 
najstarszych bibliotek europejskich, której 

księgozbiór wraz z wchodzącymi w jej skład 

bibliotekami liczy ponad jedenaście mln 
książek. Jak myślicie czy to dużo czy mało?  



Obok Uniwersytetu w 

Cambridge, jest to 

najbardziej renomowana 

uczelnia w Wielkiej 

Brytanii, wysoko ceniona 

w Europie i na świecie. 

Stale zajmuje miejsce w 

pierwszej dziesiątce 

wszelkich światowych 

rankingów uczelni, tak w 

klasyfikacji ogólnej, jak i 

w poszczególnych 

dziedzinach nauk.  Czy 

wiesz, że W Oksfordzie 

jest 38 szkół wyższych-  a 

w wielu z nich kręcono 

sceny do filmów z Harrym 

Potterem ? J Zachęcamy 

do odwiedzin tego 

pięknego miasta.   

 

  

Uniwersytet Oksfordzki 
  


