
SZKOCJA  
cz.1 



SZKOCJA leży w EUROPIE 
na wyspie o nazwie 

Wielka Brytania. 
Obejmuje północną część 

tej wyspy oraz 
archipelagi: Hebrydy, 
Orkady i Szetlandy. 

 



Szkocja jest jedną z części 
składowych Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii  

i Irlandii Północej. 
Na południu graniczy  
z Anglią.  
Z pozostałych stron 
otaczają ją wody Morza 
Północnego, Morza 
Irlandzkiego oraz Oceanu 
Atlantyckiego. 



FLAGA SZKOCJI 



FLAGA nawiązuje do PATRONA SZKOCJI 

ŚWIĘTEGO ANDRZEJA. 

 Jak głosi legenda, św. Andrzej na własną prośbę 

został ukrzyżowany na ukośnych belkach,  

aby nie przypominały kształtem świętego 

krzyża, na jakim umarł Chrystus. 



Języki urzędowe: szkocki, 
angielski. 

 

Waluta: funt szkocki  
(1 funt jest warty ok. 4,95zł) 



SZKOCJA – słynie ze szkockiej kratki, szkockiej whisky, kapryśnej 

pogody (również w kratkę), wspaniałych krajobrazów i olbrzymiej 

ilości zamków. Warto zobaczyć atrakcje Szkocji i doświadczyć 

typowej dla mieszkańców szkockiej gościnności. 



Stolicą Szkocji 
jest EDYNBURG, 
a największym 
miastem GLASGOW 



EDYNBURG 



ZAMEK W EDYNBURGU 



PRINCES STREET 
GARDENS – park 

położony  
w cieniu 

edynburskiego 
zamku 



Pałac Holyrood – rezydencja brytyjskich monarchów 
w Szkocji 



Katedra św. 
Idziego w 

Edynburgu 



Największe miasto GLASGOW 
położone nad rzeką CLYDE.  

Podobno jest najlepszym miejscem 
do zabawy w Szkocji,turystów 

przyciąga tu tętniące życie 
kulturalne. 



Najdłuższa rzeka 
Tay ma 193 km 



Położona na wyspie Szkocja oferuje turystom piękne plaże. 











Nie zabraknie 
tu również 
atrakcji dla 
miłośników 
gór - Góry 
Kaledońskie 



A także 
Grampiany  
z najwyższym 
szczytem  
BEN NEVIS – 
1344 m.n.p.m. 



Ben Nevis  
jest najwyższą górą  
nie tylko Szkocji, ale także 
całych Wysp Brytyjskich. 
Stanowi raj dla 
miłośników gór  
i narciarstwa.  
Wspaniała północna 
ściana Ben Nevis jest 
prawdziwą wspinaczkową 
gratką. 



Odwiedzając Szkocję nie można ominąć  

WYSPY SKYE – to miejsce to Szkocja  
w pigułce, czyli zamki, klify i intrygująco ponure 
widoki. Ucztą dla oka jest klif Kilt Rock, z którego 

wpada do morza wodospad. 

Cała tutejsza linia brzegowa usiana jest także 
zatoczkami, przytulnymi plażami i półwyspami.  

 



ISLE OF SKY 



Szkocja to również wspaniałe jeziora.  
Słyszeliście o Nessie - potworze z Loch Ness? :) 



Słynne zdjęcie potwora z Loch Ness zrobiono w 1934 roku i od tamtej pory świat 
zastanawia się czym jest legendarny stwór. Dinozaur? Rekin polarny? Zębacz? Smok? Łódź 
podwodna? Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że Nessie to prawdopodobnie ogromny węgorz, 
a DNA tych stworzeń jest w jeziorze bardzo dużo. 
 
Naukowcy zaznaczają, że „gigantycznych węgorzy” nikt w Loch Ness nie wiedział, ale jest 
prawdopodobne, że tam istnieją i ktoś pomylił jednego z nich ze słynnym potworem. 
Zaznaczają jednak, że "brak dowodów na istnienie nie jest dowodem na nieistnienie” 
 
Póki co, Nessie pozostała tylko legendą, ale nadal przyciąga nad jezioro Loch Ness wielu 
turystów. Doczekała się nawet swoich rzeźb i posągów. 





W Morar można poczuć się jak na Karaibach.  
Miejsce to słynie z pięknych plaż i najlepszych owoców morza 



Park Narodowy Loch Lomond 
i Trossachs – krystaliczne 
jeziora i majestatyczne góry 



ZAMEK STIRLING - jako miejsce koronacji i siedziba wielu szkockich królów, a także 
licznych starć z Anglikami, jest jednym z najbardziej znaczących zamków w kraju oraz 
przedmiotem szkockiej dumy narodowej.  



Wiadukt w Glenfinnan, przez który Harry Potter jechał do Hogwartu. :)  



Kto chciałby się przejechać pociągiem po tym wiadukcie? 

Wspaniałe widoki po drodze gwarantowane :) 



Smoo Caves – przy odpowiedniej 
pogodzie można wpłynąć małą 
łódką i obejrzeć poszczególne 
komnaty jaskini 



I jeszcze trochę przepięknych widoków :) 

















Koniec części pierwszej :) 



WYKAZ ŹRÓDEŁ: 

 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkocja 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Szkocji 

• https://szkocki.pl/szkocja/ 

• https://www.national-geographic.pl/artykul/szkocja-
miejsca-ktore-trzeba-zobaczyc 

• https://www.planeta.pl/Ciekawostki/potwor-z-loch-ness-
istnieje-zagadka-rozwiazana-koniec-tajemnic 
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