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MAPA ESTONII



FLAGA ESTONII



STOLICA ESTONII

Tallin - stolica i największe

miasto w Estonii leży na

północy kraju, na brzegu Zatoki

Tallińskiej. Miasto na liście

najbardziej inteligentnych miast

świata.



JĘZYKI URZĘDOWE W ESTONII

*Językiem urzędowym jest estoński. Powszechnie

znany jest również rosyjski, a w kontaktach

biznesowych - angielski.

- estoński - rosyjski - angielski



LUDNOŚĆ W ESTONII

*Populacja w Estonii jest niewielka, liczy bowiem 1,3 miliona ludzi. 68%

ludzi stanowią Estończycy, 25,6% to Rosjanie, a innymi grupami

etnicznymi zamieszkującymi to terytorium są Ukraińcy, Białorusini,

Finowie,Tatarzy, Łotysze, Żydzi, Polacy i Litwini.



PYTANIA:

Jakie są języki urzędowe w Estonii?

a) Estoński , Czeski, Rosyjski
b) Estoński, Rosyjski, Angielski
c) Angielski, Rosyjski, Polski

Ile wynosi populacja w Estonii?

a) 1,5 miliona
b) 1,2 miliona
c) 1,3 miliona

Jakie kolory widnieją na fladze Estonii?

a) Niebieski, czarny, biały
b) Niebieski, czerwony, biały
c) Zielony, czarny, biały

Stolica Estoni(Tallin)leżyna…….

a) Na południu kraju
b) Na północy kraju
c) Na wschodzie kraju
d) Na zachodzie kraju



ATRAKCJE TURYSTYCZNE ESTONII

Do największych atrakcji turystycznych Estonii zalicza się miasta Tallin i Tartu. Pierwsze

zachwyca starym miastem, malowniczymi uliczkami i gotyckimi kościołami, a drugie

przyciąga turystów zabytkowymi kamienicami i niezwykłym klimatem.

Na północy Estonii, znajduje się Lahemaa, czyli nadmorski park narodowy. W pobliżu mieści

się najwyższy w kraju wodospad. Park chroni ekosystem nieskażony przez człowieka, od

wieków żyją tu niedźwiedzie i łosie. Niewątpliwą atrakcją parku są narzutowe głazy, które

znajdują się zarówno w głębi lądu, przeważnie we wsiach, na polach i w lasach, jak i przy

samym brzegu morza.



CIEKAWOSTKI O ESTONII

1.Estonia posiada 2222 wyspy i wysepki na Bałtyku.

2.Prawie 50 % Estonii pokryte jest lasami.

3.W Estonii sauna jest sposobem na życie. Wiele domów posiada własną saunę, która 

jest używana przynajmniej raz w tygodniu.

4.Estonia jest najmniej religijnym krajem na świecie, a jedynie 14% ludności twierdzi, że 

wyznaje jakąś religię.



PYTANIA:

1. Park Narodowy Lahemaa leży nad:

a. Morzem

b. Jeziorem

c. W górach

2.Jaką część Estonii stanowią lasy:

a. 10%

b. 30%

c. 50%

3. W Estonii żyje 90% katolików:

a. Prawda

b. Fałsz
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