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Flaga Narodowa Grecji



 Co wiemy  o Grecji?        

➔ Gęstość zaludnienia wynosi                
82 osoby na km2.

➔ Kraj ten jest 2,4 razy mniejszy         
od Polski.

➔ Język grecki jest jednym                           
z najstarszych w Europie.

➔ Pełna nazwa kraju – Republika Grecka.
➔ Tradycyjną potrawą Greków są 

Souvlaki.  



➔ Najwyższym szczytem w Grecji jest Olimp, 
2917 m n.p.m.

➔ Najdłuższą rzeką jest Aliakmon o długości 
297 km.

➔ Tradycyjnym tańcem greckim jest zorba.
➔  Największą wyspą jest Kreta.

➔ Dominującą religią jest prawosławie



Największe miasto w Grecji
Ateny jest to stolica i największe miasto Grecji,                     

jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy z 
zabytkami kultury antycznej i zarazem dziesiąty co do wielkości 

zespół miejski w Unii Europejskiej na poziomie                            
3,5 mln mieszkańców.



            Partenon

Jest to świątynia poświęcona Atenie Partenos, wzniesiona na Akropolu ateńskim 
w połowie V w.p.n.e według planów Iktinosa i Kallikratesa pod nadzorem 
Fidiasza,który był najwybitniejszym przedstawicielem greckiej rzeźby 
starożytnej okresu klasycznego.Zbudowana z białego marmuru pentelickiego    
w zgodzie z porządkiem doryckim, uważana za najdoskonalszy jego przykład.

W 1987 roku Akropol ateński wraz z Partenonem został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO





                           Siesta w Grecji

Dla Greków bardzo istotny jest czas wolny.       
Pracę w Grecji zaczyna się zwykle o godzinie 9. 

Pomiędzy godziną 13 a 17 większość sklepów jest 
zamknięta, gdyż właściciele i obsługa odpoczywają. 

Potrzeba przerwy nie jest jednak wynikiem 
lenistwa. Siesta pomaga przetrwać najgorętsze 

godziny dnia. Poza tym, popołudniowy odpoczynek 
sprzyja zebraniu energii na długie wieczory             

w tawernach. 



Quiz o Grecji



Co jest stolicą Grecji?

C) SalonikiA) Korynt

B) Ateny D) Patras



Jakie jest typowe danie w Grecji?

C) SouvlakiA) Gulasz

B) Tortilla D) Zapiekanka



Świątynia poświęcona Atenie 
na Akropolu ateńskim to:

C) Erechtejon

B) PartenonA) Hefajstejon



Najdłuższą rzeka Grecji jest:

C) Alfios

A) Aliakmon B) Pinios



Największą wyspą Grecji jest:

C) Korfu

A)  Rodos B) Kreta



Jaką religię wyznaje większość 
Greków?

C) Prawosławie

A)  Islam B) Buddyzm



Dziękujemy za obejrzenie
 naszej prezentacji! 

                                       Uczniowie kl. 7 SP  Nabróż


