
WELCOME TO LONDON



London  is a city in the south-
eastern part of Great Britain, the 
capital of this country, as well as the 
capital of England.
Situated on the Thames, it is the 
largest city in Europe.
  The population of London is 
about 20 million inhabitants . About 
20% of the population comes from 
Asia, Africa and the Caribbean.

LONDON
Londyn  jest miastem w południowo-
wschodniej części Wielkiej Brytanii, 
stolicą tego państwa, a także 
stolicą Anglii.
Położony nad Tamizą, jest 
największym miastem Europy. 
 Liczba mieszkańców Londynu  
wynosi ok.  20 mln mieszkańców. 
Około 20% mieszkańców pochodzi 
z Azji, Afryki i Karaibów.



THE ROYAL FAMILY LIVE HERE!

BUCKINGHAM PALACE



BUCKINGHAM PALACE
Buckingham Palace is the official 
London residence of British monarchs and  
it's the largest royal palace in the world. 
There are 775 rooms inside: 200 bedrooms, 
78 bathrooms and 92 office rooms. The 
largest room is the ballroom. There is also a 
private post office, shop, doctor's office, 
swimming pool, cinema and gym in the 
building.

It is a place for state ceremonies and official 
meetings of heads of state.

The royal banner is an important element of 
the palace. When the monarch resides at 
Buckingham, the banner hangs at full height, 
when he leaves, the banner is removed.

Not only the palace makes a great 
impression. The building is surrounded by a 
15 hectare garden.

Pałac Buckingham to oficjalna 
londyńska rezydencja brytyjskich 
monarchów. Największy na świecie 
pałac królewski,  w jego wnętrzu 
znajduje się 775 pomieszczeń: 200 
sypialni, 78 łazienek oraz 92 
pomieszczeń biurowych.  Największym z 
pomieszczeń jest sala balowa. Na 
terenie budynku działa także prywatny 
urząd pocztowy, sklep, gabinet lekarski, 
basen, kino, czy siłownia.

Pałac jest miejscem uroczystości 
państwowych oraz spotkań głów 
państw. 

Istotnym elementem pałacu jest 
sztandar królewski. Kiedy monarcha 
rezyduje w pałacu sztandar wisi na 
pełnej wysokości, gdy wyjeżdża – 
chorągiew jest zdejmowana.

Nie tylko pałac robi ogromne wrażenie. 
Budynek otoczony jest ogrodem o 
powierzchni 15 hektarów.



BRITISH QUEEN – ELIZABETH II
Elizabeth II, ( Elizabeth 
Alexandra Maria). She was 
born on April 21, 1926 in 
London. She has been the 
Queen of Great Britain 
since 1952. She comes 
from the Windsor dynasty.

Queen Elizabeth II is the 
longest reigning monarch 
of Great Britain and is the 
longest reigning head of 
state in the world.

The queen loves Corgi 
dogs, she' already had 
about 30 of them.

Elżbieta II, 
( Elżbieta 
Aleksandra Maria), 
urodziła się 21 
kwietnia 1926 r. w 
Londynie. Królową 
Wielkiej Brytanii jest 
od 1952 r. Pochodzi z 
dynastii Windsorów

Królowa Elżbieta II 
jest najdłużej 
panującym 
monarchą Wielkiej 
Brytanii oraz jest 
najdłużej panującą 
żyjącą głową 
państwa na świecie.

Królowa uwielbia 
psy rasy Corgi, miała 
ich już około 30.





THE PALACE OF WESTMINSTERTHE PALACE OF WESTMINSTER
   Palace of Westminster 

is the seat of 
Parliament, which 
consists of two 
chambers: the lower - 
House of Comous and 
the upper - House of 
Lords (House of 
Lords)

● The Palace of 
Westminster 
jest siedzibą 
parlamentu, 
który składa się 
 z dwóch izb: 
niższej - House 
of Comous (Izba 
Gmin) i wyższej 
– House of 
Lords ( Izba 
Lordów)



BIG BEN – SYMBOL OF LONDON
     Big Ben is the nickname of a bell 
placed in a clock tower built next to the 
building of the British parliament. At its 
top, there is the world's largest four-disc-
dial and a very punctual clock. Big Ben was 
built in 1858. The height of the building is 
about 96 m, and each of the four dials is 7 
meters in diameter. 

     Big Ben to przydomek dzwonu 
umieszczonego w wieży zegarowej 
zbudowanej tuż przy budynku brytyjskiego 
parlamentu. Na jej szczycie znajduje się 
największy na świecie posiadający cztery 
tarcze, bardzo punktualny zegar. Big Ben 
wybudowano w 1858 roku. Wysokość 
budynku wynosi 96,3 m, a każda z czterech 
tarcz zegarowych ma 7 metrów średnicy. 



 TOWER BRIDGE
   Tower Bridge, was built in 1894 in 
London on the River Thames. It's one of 
the most famous bridges and its length is 
244 m. 

    Tower Bridge, wybudowano w 
18941894 w Londynie na Tamizie. Jest 
jednym z najsłynniejszych mostów, a 
jego długość wynosi 244 m. 



TOWER BRIDGE - THE MUSEUM

    In the towers of the Tower Bridge, 
there is a museum of its history. You can 
admire a beautiful view of the River 
Thames from the upper bridge, that is 
open for tourists.

    W wieżach mostu Tower 
Bridge, znajduje się muzeum jego 
historii. Z udostępnionego dla 
turystów górnego pomostu można 
podziwiać piękny widok na Tamizę.



WESTMINISTER ABBEY
Westminster 
Abbey, which is 
one of the most 
important Anglican 
temples. The 
coronations of kings 
took place here. 
Most of England's 
monarchs were also 
buried here.

Opactwo 
Westminster, należy 
do jednej z 
najważniejszych 
świątyń 
anglikańskich. W 
tym właśnie miejscu 
odbywały się 
koronacje królów. 
Tutaj również 
odbywały się 
pochówki większości 
władców Anglii.



TRAFALGAR SQUARETRAFALGAR SQUARE



TRAFALGAR SQUARETRAFALGAR SQUARE
Trafalgar Square is  the heart of 
Central London. 

This square was built in the 19th 
century on the site of the former royal 
stables.

There are a beautiful Nelson's 
Column, a fountain and two 
monuments inTrafalgar Square.

You can notice a large number of 
pigeons in the square and a large 
number of red buses and black taxis.

Trafalgar Square jest sercem 
centralnego Londynu. 
Plac ten powstał w XIX wieku na 
miejscu dawnych stajni 
królewskich. 
Na Trafalgar Square znajduje 
się piękna kolumna Nelsona, 
fontanna oraz dwa pomniki.

W czasie przebywania na tym 
placu widocznie daje się 
zauważyć dużą ilość gołębi na 
placu oraz dużą ilość czerwonych 
autobusów i czarnych taksówek



NATIONAL GALLERY

National Gallery, the national art 
gallery. It is located in the northern 
part of Trafagar Square. The 
Gallery collects about 2,300 
paintings, including paintings of 
the most popular painter, Vincent 
van Gogh. You don't have to pay 
for visiting the Gallery.

National Gallery, czyli 
narodowa galeria sztuki. Obiekt 
znajduje się w północnej części 
Trafagar Square i posiada w 
swoich kolekcjach około 2300 
obrazów, między innymi 
najpopularniejszego malarza, 
czyli Vincenta van Gogha. 
Wstęp do galerii jest bezpłatny



BRITISH MUSEUM
The British Museum 
is the largest museum 
of ancient history in 
Europe. 
It has 8 million 
exhibits, mainly 
mummies, vases, 
works of literature  
and sculptures. 

The museum was 
opened to visitors in 
1759. 

The British Museum jest 
najwi kszym muzum ę
historii staro ytnej w ż
Europie, posiada 8 
milionów eksponatów, s  ą
to przede wszystkim 
mumie, wazy, dzie a ł
literatury oraz rze by. ź
Muzeum zosta o otwarte ł
dla odwiedzaj cych w 1759 ą
roku.



London Eye, also known as the 
Millennium Wheel - an observation 
wheel (ferris wheel) located on the 
south bank of the River Thames.

The wheel is 135 meters high 
and takes about 40 minutes to fully 
rotate.

There are 32 air-conditioned 
passenger capsules on the wheel.

LONDON EYELONDON EYE

London Eye (Londyńskie Oko), 
nazywane również Millennium 
Wheel (Koło Milenijne) – koło 
obserwacyjne           (diabelski młyn) 
znajdujące się w  na południowym 
brzegu .Tamizy

Koło ma wysokość 135 metrów, a 
jego pełny obrót trwa około 40 
minut. Na kole znajdują się 32 
klimatyzowane kapsuły 
pasażerskie. Niewielka prędkość 
kabin pozwala na zabieranie i 
wysadzenie pasażerów bez 
zatrzymywania koła. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Diabelski_m%C5%82yn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tamiza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr




SKY GARDEN
Sky Garden is a free viewpoint, 
that is located on the 36th floor of a 
modern skyscraper (at Fenchurch 
Street). Form here, you can admire 
the amazing panorama of London. 
You must plan your visit earlier and 
book tickets online.

Sky Garden to darmowy 
punkt widokowy, który 
znajduje się na 36. piętrze 
nowoczesnego wieżowca (przy 
Fenchurch Street). Stąd można 
podziwiać niesamowitą 
panoramę Londynu.  Wizytę 
trzeba wcześniej zaplanować i 
zarezerwować bilety online.



THANKS FOR WATCHING!
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