
HISZPANIA  

 

 

 



Położenie 
 

Hiszpania graniczy z Francją oraz Portugalią, 

czyli znajduje się w południowo-zachodniej 

Europie. Południową i wschodnią część 

kraju oblewają wody Morza Śródziemnego 

oraz Oceanu Atlantyckiego, którego zlewisko 

jest największe, zajmujące dwie trzecie 

powierzchni kraju i obejmuje całą środkową, 

północną i zachodnią oraz południowo-

zachodnią część kraju. Hiszpania obejmuje 

większość półwyspu ale też   dwa wielkie 

archipelagi: Wyspy Kanaryjskie i Balery. 

 



DWA NAJWIĘKSZE ARCHIPELAGI I ICH WYSPY 



 

• Hiszpania jest członkiem Unii Europejskiej  

(od 1986 roku) oraz kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych,  

w tym ONZ, NATO, OBWE, WTO, OEI i Unii Łacińskiej. 

Obowiązującą walutą jest euro.  

Znajduje się tu 47 obiektów wpisanych na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO (3 miejsce na świecie). 

 Jest drugim najczęściej odwiedzanym państwem na świecie 



Stolicą Hiszpanii jest Madryt (6.271.638)  

-miasto  największe w Hiszpanii. Zaraz po 

Madrycie największymi miastami są 

Barcelona (5.416.447) oraz Walencja 

(2.543.209)  

 



Dlaczego Ludzie 
przyjeżdżają do 
Hiszpanii? 

Większość ludzi przyjeżdża 

aby odpocząć po ciężkiej cało- 

rocznej pracy, obejrzeć piękne 

zabytki, muzea, wybrać się na 

jakąś z cudownych plaż. 

Niektórzy jednak przyjeżdżają 

w celach zarobkowych. 



O Stolicy 
 Jak już wiecie Madryt to największe miasto Hiszpanii 

oraz drugie co do wielkości miasto w Unii 
Europejskiej (1. Berlin 2. Madryt 3. Rzym). Znajduje 
się w środkowej części kraju na Wyżynie 
Kastylijskiej nad rzeką Manzanares. Madryt został 
stolicą Hiszpanii w 1561r., a prawa miejskie uzyskał 
443 lata wcześniej czyli w 1118r. Przez ten czas 
miasto praktycznie w ogóle się nie rozwijało, dlatego 
w Madrycie nie możemy ujrzeć starej historycznej 
architektury. 

 



Stolica Hiszpanii jest nowoczesnym miastem, 

można tu ujrzeć wiele pięknych parków 

takich jak „El Parque Del Buen Retiro” czyli 

idealnie zorganizowany i najbardziej znany 

park położony w centrum miasta, „Casa De 

Campo” czyli jeden z największych parków  

w Madrycie. Obydwa parki warto odwiedzić 

będąc w Madrycie.  

 



Madryt jest miastem sztuki z dużą 

ilością muzeów najwyższych klas. 

Jednym z nich jest muzeum 

„Prado”, jest najczęściej 

odwiedzane przez turystów, 

ponieważ jest jednym  

z najważniejszych, bogatszych  

i największych muzeów sztuki na 

świecie. Muzeum zostało 

zbudowane z myślą o wystawie 

obrazów i rzeźb, ale posiada 

również rysunki, grafiki, monety 

oraz przedmioty sztuki sakralnej  

i dekoracyjnej. 

 



Przez fakt, że Madryt jest 

nowoczesnym miastem, 

oczywiście musi posiadać 

nowoczesne zabudowy, takie jak 

Cuatro Torres czy Plac Hiszpanii. 

 



Jeżeli chcemy się wybrać do Madrytu to 
koniecznie trzeba odwiedzić te miejsca: 

• Pałac królewski i jego okolice 

• trójkąt muzeów (Prado, Reina Sofia, Thyssen 
Bornemisza) 

• Plaza De Cibelez z fontanną bogini Kybele  

• Park Retiro 

• Centrum Madrytu 

• Puerta de Sol (Plac słońca) 

• Plaza Mayor  

• Plaza de la Villa  

• Plaza de Santa Ana 

• Stadion Santiago Bernabeu  

• La Latina  

• Malasaña 
 



Ukształtowanie terenu 
 

Hiszpania to kraj wyżynno – górzysty. Tereny nizinne głównie 

znajdują się przy wybrzeżach i dolinach rzek. 

 



Klimat 
 

Hiszpania raczej cechuje się 

klimatem kontynentalnym  

o bardzo ciepłych latach  

i skromnych opadach. Na 

wybrzeżu wschodnim  

i południowym przejawiają 

się cechy klimatu 

śródziemnego z wpływem 

klimatu morskiego, czyli 

teren jest suchy z bardzo 

ciepłym latem. 

 



Parki Narodowe 
 Jeżeli chcemy zobaczyć prawdziwe oblicze 

natury Hiszpanii najlepszym wyborem 
będzie odwiedzenie Parków Narodowych. 
Ujrzymy w nich piękne wodospady, rzeki 
oraz cudowną roślinność, ale nie tylko 
ponieważ możemy też spotkać wiele 
zwierząt takich jak niedźwiedź brunatny, 
głuszec, kozica pirenejska oraz gronostaj. 

 



W Hiszpanii znajduje się 15 parków Narodowych. 
Jednym z najpiękniejszych jest Park Narodowy Ordesa 
y Monte Perdido jest on również drugim utworzonym 
Parkiem Narodowym w Hiszpanii (Pierwszy to Park 
Narodowy Picos de Europa). Znajduje się on w paśmie 
górskim Pirenejów na północy Argonii w gminie 
Sobrarbe. W parku można zobaczyć jeden  
z najpiękniejszych wodospadów  
w Europie, czyli Cola de Cabbalo leżący wzdłuż rzeki 
Arazas. Na terenie parku jest wiele chronionych miejsc  
i ptaków przez co w 1997r. Został wpisany na listę 
UNESCO.  

 



Reszta 14 parków Narodowych Hiszpanii 
które warto odwiedzić: 

• Picos de Europa  

• Cañadas del Teide  

• Caldera de Taburiente 

• Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici 

• Doñana 

• Park Narodowy Bagien Daimiel 

• Timanfaya 

• Garajonay 

• Archipelagu Cabrera 

• Cabañeros 

• Sierra Nevada 

• Islas Atlánticas de Galicia 

• Monfragüe 

• Sierra de Guadarrama 
 



Najczęściej odwiedzane 
miasta 
 

Oczywiście pierwszym najczęściej 

odwiedzanym miastem jest sama 

stolica Hiszpanii- Madryt. 

 



Drugim najczęściej odwiedzanym miastem jest Sewilla. Jest 
czwartym co do wielkości miastem w Hiszpanii.  

Powodem częstego odwiedzania Sewilli jest: 

• Katedra najświętszej Marii Panny jest ona najstarszą gotycką 
katedrą na świecie. 

• Patio z pomarańczami, przy Patio de los Naranjos znajdują się 
drzewa z pomarańczami dzięki którym w niektórych porach 
roku bardzo pięknie tam pachnie. 

• Alkazar, w 2018r. odwiedziło prawie 1,9 miliona ludzi. 
Alkazar to pałac królewski, którego początki sięgają XI w. 
Niektórzy ludzie woła podziwiać pałace a inni wolą podziwiać 
piękne ogrody lub po prostu w nich odpoczywać. 

• Oceanarium w Sewilli. Można tam ujrzeć ponad 7000 
zwierząt, 400 gatunków i 35 akwariów. 
 



Granada to trzecie najczęściej 
odwiedzane miasto w Hiszpanii.  
Jest ona ośrodkiem handlowym, 
przemysłowym i kulturalnym oraz 
jest najważniejszą miejscowością 
turystyczną Hiszpanii, słynie  
z pięknego położenia i dużej ilości 
zabytków takich jak Pałac Alhambra. 

 



5 ciekawych 
obiektów w Hiszpanii  
 

1.Sagrada Familia (Barcelona) 

To kościół który jest ciągle budowany 

od 100 lat, ale jednak już zachwyca 

swoim pięknem. 

2.Pałac Alhambra (Granada) 

To pałac z czasów średniowiecznych. 

 



3.Casa Milà (Barcelona)  

Jest to kamienica stworzona przez Antoniego 
Gaudiego, czyli hiszpańskiego architekta i inżyniera 
secesyjnego słynącego z wyjątkowych projektów. Żył 
w Barcelonie gdzie również projektował różne 
budowle. Budowli zaprojektowanych przez Gaudiego 
jest około 20. 

4.Muzeum Guggenheima (Bilbao) 

Jest to muzeum sztuki współczesnej. 

5.Parc de la Ciutadella (Barcelona) 

Park w którym możemy znaleźć miejskie zoo, małe 
jeziorko i dużą piękną fontannę 

 



Hiszpańskie 
jedzenie warte 
spróbowania+2 
przepisy  
 



Paella 



Patatas bravas 



Gazpacho 



Tortilla de patatas (przepis ze strony 
https://gotujpohiszpansku.pl/ ) 

 

https://gotujpohiszpansku.pl/


Składniki: 

• 1000 g ziemniaków 

• 1 szt cebuli 

• 6 jaj 

• 500 ml oleju 

• sól 

 



Sposób przygotowania 

1.Zaczynamy działać. Obrać ziemniaki i cebulę. Banalnie 

proste. Jak je kroić? Ziemniaki na 4 części i w cienkie 5 mm 

plasterki. Smażymy je na małym ogniu i głębokim oleju. 

Chociaż smażymy to za dużo powiedziane. Nazwijmy to 

gotowaniem w oleju... 
 



2.Cebulę kroimy w piórka i smażymy w oddzielnym naczyniu. Tutaj kolejne 

zaskoczenie, musimy to zrobić na dużo większej ilości oleju niż nam się to 

wydaje. Przesmażone wcześniej warzywa zestawiamy do miski, doprawiamy 

solą i po delikatnym ostygnięciu wlewamy do nich zmiksowane jajka, które 

przygotowaliśmy podczas smażenia składników. Rozgrzewamy patelnię na 

tortille o śr. ok. 28cm. Prezentacja pierwszej tortilli zrobionej przez naszego 

mistrza, zadziwiała nas już w momencie rozgrzewania owej patelni, gdzie  

w każdej chwili kiedy Fernando odchodził na moment, to my skręcaliśmy gaz. 

Nie mieliśmy sumienia patrzeć na patelnię, nad którą unosi się dym z palącego 

się tłuszczu. Kiedy Fernando wracał, podkręcał ogień... i tak „w koło 

Macieju”.  

 



3.To właśnie pierwszy krok. Patelnia musi być naprawdę bardzo 

rozgrzana! W momencie kiedy wlewamy masę zapominamy  

o otaczającym nas świecie. Istnieje już tylko patelnia z tortillą. 

Wlewasz i od razu łyżką zagarniasz boki do środka niczym jajecznicę 

tak by trochę się ścięła, przewracasz na drugą stronę i podlewasz 

olejem. 

 



4.Zmniejszasz ogień. 

 

5.Smażysz. 

 

6.Przewracasz na drugą stronę. Do tego najlepiej jest użyć pokrywki bądź 

talerza. 

 

7.Smażysz. 

 

8.Przewracasz raz jeszcze i wydajesz na talerz. Możesz ją podać 

całkowicie ściętą – albo i nie do końca. Ale nie może być sucha! 

 



 
Churros (przepis ze strony 
https://www.kwestiasmaku.com/ ) 
 

https://www.kwestiasmaku.com/


Składniki: 
 -1 szklanka (250 ml) wody 
-100 g masła 
-1 łyżka cukru wanilinowego 
-2 łyżki cukru 
-szczypta soli 
-1 szklanka mąki pszennej 
-3 jajka 
-1 litr oleju roślinnego 
-cukier puder z cynamonem 

 



SOS CZEKOLADOWY 

• 200 ml śmietanki 30% lub 18% 

• 100 g czekolady deserowej 

 



PRZYGOTOWANIE 

1.Wodę zagotować z masłem, cukrem wanilinowym, cukrem i solą. 

 

2.Dodać mąkę i mieszać (ucierać) drewnianą łyżką przez ok. 2 minuty, aż 

powstanie gładka, sprężysta i odchodząca od brzegów garnka masa. 

 

3.Odstawić z ognia i postawić garnek na desce. Przestudzić (ok. 30 minut). 

 

4.Wbić jedno jajko i mieszać drewnianą łyżką do połączenia się 

składników w jednolite ciasto. Powtórzyć z dwoma kolejnymi jajkami, za 

każdym razem mieszając do połączenia składników. 

 



5.Przełożyć je do rękawa cukierniczego. Rozgrzać 
tłuszcz w garnku (180 stopni C). Wyciskać ok. 8 - 10 
cm kawałki ciasta bezpośrednio do tłuszczu. Końce 
odcinać nożyczkami lub nożem. 
 
6.Smażyć partiami po parę sztuk, po około 2 minuty z 
każdej strony na złoty kolor, wyławiać łyżką 
cedzakową i odkładać na talerz wyłożony ręcznikami 
papierowymi. Po przestudzeniu posypać cukrem 
pudrem z cynamonem. 
 
Sos czekoladowy: śmietankę zagotować, odstawić z 
ognia, dodać połamaną na kosteczki czekoladę, 
mieszać do rozpuszczenia i otrzymania gładkiego 
sosu. 

 



10 ciekawostek o Hiszpanii  

• Hiszpania jest 3 krajem na świecie z największą 
ilością obiektów znajdujących się w UNESCO. 

• Hiszpania jest drugim krajem z największą 
liczbą winnic. 

• Hiszpanie są liderami dawców narządów.  

• W Hiszpanii znajduje się najstarsza restauracja 
na świecie „Restaurante Botín” 

• Nazwa kraju „Hiszpania” wywodzi się od słowa 
„Ispania”, które oznacza „ziemię Królików” 

• Hiszpania produkuje aż 44% całej światowej 

oliwy. 

• Język hiszpański jest drugim językiem 

ojczystym na świecie. 

• Hiszpania to jedyny Europejski kraj, który 

zajmuje się produkcją bananów. 

• W Hiszpanii jest więcej samochodów niż 

telefonów. 

• Co roku na Ibizie turyści zostawiają 143 

miliony euro czyli 659 milionów złoty. 

 



 Dziękuję  



Źródła 
 

• wikipedia 

• podrozepoeuropie.pl 

• erasmusu.com 

• spain.info 

• nawakacje.eu 

• albatros.pl 

• interhome.pl 

• hiszpania-portal.pl 

• gazetaprawna.pl 

• todo-bien.pl 

• hispanicc.pl 

• rozkminki.pl 

• tanie-loty.com.pl 

 



• https://www.albatros.pl/kierunki-podrozy/europa/hiszpania/mapy 

• https://podroze.radiozet.pl/News/Madryt-zwiedzanie-niezwyklej-stolicy-Hiszpanii.-10-najwiekszych-atrakcji 

• https://villamarestate.com/10-najpiekniejszych-plaz-w-hiszpanii/ 

• https://belsole.pl/nad-jaka-rzeka-lezy-madryt-jaka-rzeka-jest-w-madrycie/ 

• https://www.hotelindiana.es/casa-campo-madrid/ 

• https://belsole.pl/bezpieczenstwo-w-madrycie-kieszonkowcy-czy-nalezy-uwazac/ 

• https://www.vipealo.com/blog/las-cuatro-torres-de-madrid/ 

• https://swiatwedlugblondynki.pl/sewilla-najciekawsze-atrakcje/ 

• https://www.itinari.com/pl/la-latina-the-tapas-barrio-foe6 

• https://dgregorczyk.wordpress.com/lato/ 

• https://zwierzeta.geographicforall.com/czym-jest-tajemnicza-kozica-pirenejska/ 

• https://www.tapeciarnia.pl/tapeta-park-narodowy-ordesa-y-monte-perdido 

• https://www.spain.info/pl/odkrywanie-hiszpanii/picos-de-europa-fotografia-kantabria/ 

• https://www.itaka.cz/city-break/spanilsko/madryt,MADCITR.html 

• https://www.wnieznane.pl/sewilla,27,2,zdjecia,foto-4329 

• https://www.spain.info/pl/ciekawe-miejsca/alhambra/ 

• https://www.tripadvisor.co.nz/ShowUserReviews-g187497-d190166-r490023776-Basilica_de_la_Sagrada_Familia-Barcelona_Catalonia.html 

• https://cookidoo.pl/recipes/recipe/pl-PL/r168077 

• https://www.pyszne.pl/foodwiki/hiszpania/patatas-bravas/ 

• https://beszamel.se.pl/przepisy/zupy-na-zimno/gazpacho-przepis-na-andaluzyjski-chlodnik-z-pomidorow-re-yKGZ-nAXQ-HWjX.html 

• https://smaker.pl/przepisy-przekaski/przepis-hiszpanski-omlet-ziemniaczany-tortilla-de-patatas,125642,codziennik-kulinarny.html 

• https://www.kwestiasmaku.com/przepis/churros 

• https://www.wakacje-hiszpania.pl/Hiszpania/artykuly/wczasy-nad-morzem-w-hiszpanii-najlepsze-plazowe-kierunki 

 


