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Niderlandy –
kraj tulipanów, 

wiatraków, 
rowerów, 
polderów,
chodaków 

i sera.
The Netherlands –
country of tulips, 

windmills, bikes, polders, 
clogs and cheese.



NIDERLANDY
Królestwo Niderlandów 

– państwo położone 

w zachodniej Europie 

i południowej części 

Ameryki Północnej. 

The Netherlands –

the Kingdom located in 

the west of Europe and 

the southern part of the 

North America.



Niderlandy to bardzo 

płaski kraj, którego 

połowa powierzchni 

znajduje się zaledwie 

ok. 1 metra nad 

poziomem morza.

The Netherlands is a very low country.

Half of it’s rising is just about one 

meter above sea level.
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Flaga Niderlandów. The flag of The Netherlands.



Niderlandzka Rodzina 
Królewska:

Król Willem-Alexander
Królowa Máxima
Księżniczka Catharina-
Amalia
Księżniczka Alexia
Księżniczka Ariane

Dutch Royal Family:

King Willem-Alexander
Queen Máxima
Princess Catharina-Amalia 
(the Princess of Orange)
Princess Alexia 
Princess Ariane



Amsterdam, stolica
Królestwa Niderlandów.

Amsterdam, the capital
city of The Netherlands.



Haga to administracyjna
i polityczna stolica Niderlandów. 

W Hadze mieszka również
król Willem Aleksander z rodziną.

The Hague - administrative and 
political capital city
of The Netherlands. 

King Willem Aleksander lives there
together with his family.

Madurodam



curiosities



W Niderlandach rowerów jest dwa razy więcej niż samochodów. 

Jest tam 15 tysięcy km ścieżek rowerowych. Niektóre są nawet podgrzewane. 

In the Netherlands there are twice more bikes than cars. 

There are 15 thousand km of bicycle paths. Some of them are even heated.



Najbardziej znane niderlandzkie firmy to: Shell, DAF Trucks, 

Nationale-Nederlanden i Philips.



W Amsterdamie jest aż 1281 mostów.

There are 1281 bridges in Amsterdam.



Najniżej położonym miejscem w kraju jest Zuidplaspolder – 7 m.p.p.m.

The lowest place in the Netherlands is Zuidplaspolder – 7 MBSL (metres below sea level).



Holendrzy są 

najwyższym 

narodem 

na świecie. 

Średni wzrost 

mężczyzn to 

182,5 cm, 

a kobiet 168,7 

cm.

Dutch people

are the tallest

nation in the 

world. 

The average 

height of

a Dutch man is 

182.5 cm; 

a Dutch woman 

168.7 cm.



Najdłuższą rzeką jest Ren, 165 km.

Najwyższym szczytem jest Vaalserberg, 

322 m n.p.m.

The longest Dutch river is Rhine – 165 km long.
The highest peak is Vaalserberg – 322 MAMSL (above mean sea level).



Amsterdam (2 MBSL – metres below sea level) is one of 

two capital cities in the world which are below sea level.

Amsterdam (2 m p. p. m.) to jedna z dwóch stolic 

na świecie, które znajdują się poniżej poziomu morza.



Stroopwafel - dwa cieniutkie 
kawałki okrągłego wafelka 
przełożone słodką masą 
z syropu cukrowego, cukru 
i masła.

Poffertjes - mini-naleśniczki 
z cukrem pudrem.

Salmiak
- cukierki z lukrecji



ORANJE -

narodowy 
kolor 

Niderlandów



Windmills farm in Kinderdijk Cheese Market in Gouda

Dutch clogs in use Tulip fields



Made with a little ;) help of our teacher.


