
Chorwacja
Croatia

Przygotowały: 
Hanna Kopacz i Natalia Winiarska



                   Stolica  
Zagrzeb – stolica i największe miasto Chorwacji. Liczy ono 
ok. 804 tys. mieszkańców. 
Miasto leży na północnym brzegu Sawy, u podnóża 
Medvednicy. Stanowi samodzielny okręg administracyjny. 
Jest również stolicą otaczającej go żupanii zagrzebskiej. 
Współcześnie Zagrzeb stanowi administracyjne, 
gospodarcze, kulturalne, komunikacyjne i naukowe centrum 
Chorwacji. Ze względu na swoje położenie i kulturę zalicza 
się do miast Europy Środkowej.
Choć istnieją liczne teorie o pochodzeniu nazwy Zagrzebia, 
wywodzi się ona niewątpliwie z języka chorwackiego, od 
czasownika zagrepsti, czyli zakopać. Łacińska nazwa 
Zagrabia wskazuje na to, że już wcześniej miejsce to było 
zabezpieczone rowem lub fosą



                                  Mapa

Chorwacja to bardzo rozległy teren 
z małymi i cudownymi wyspami.



                                   Flaga
Flaga Chorwacji jest prostokątem 
podzielonym na trzy poziome pasy w 
pansłowiańskich kolorach: czerwonym, 
białym i niebieskim.

Kiedy Chorwacja proklamowała 
niepodległość w 1941 roku, herb państwowy 
umieszczono w centrum flagi. 



Jeziora Plitwickie – Park Narodowy



Ciekawostki
● Walutą tego kraju jest Kuna.
● Piłka nożna jest sportem narodowym tego kraju. 
● Najstarszy teatr znajduje się w Hvarze.
● Od regionu Dalmacja pochodzi nazwa rasy psów - dalmatyńczyków.
● Kraj ten ma powierzchnię całkowitą zaledwie 56 590 kilometrów kwadratowych i liczbę 

mieszkańców ok. 4,300 mln.
● Istnieje ponad 1200 wysp i wysepek w Chorwacji, a tylko 50-60 jest zamieszkałych.
● Najmniejsze miasto w tym kraju i na świecie nazywa się ‘’Hum’’.
● Najmniejsza katedra w tym kraju i na świecie znajduje się w Nin.
● Irys jest narodowym kwiatem Chorwacji.
● Chorwacja uzyskała niepodległość 25 czerwca 1992 roku.
● Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 roku.
● Chorwacja jest krajem turystycznym i chętnie jest odwiedzana przez innych mieszkańców 

Europy jak i świata. 



.

Chorwacja i jej piękno.
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Bardzo dziękujemy wszystkim za uwagę, mamy nadzieję że 
prezentacja się spodobała i dowiedzieliście się dużo nowych 
rzeczy o tym wspaniałym kraju! ♥
Dziękujemy!

Hvala vam !


