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Kilka ogólnych wiadomości, które mogą Ci się przydać 

 

 

 

Nazwa kraju: The United Kingdom / The UK / Britain  

The countries of the United Kingdom are:  

England / Wales / Scotland / Northern Ireland  

FLAG: The Union Jack. National flag. It consist of: The Cross of Saint Andrew (Scotland), the 

Cross of Saint Patrick (Ireland), the Cross of Saint George (England)  

ANTHEM: God Save the Queen (Boże chroń Królową) to angielska pieśń patriotyczna 

nieznanego autorstwa. Jest narodowym hymnem Wielkiej Brytanii. W okresie kiedy 

monarchą brytyjskim jest król pieśń ta jest wykonywana jako God Save the King (jak było 

pierwotnie).  

CAPITAL: London  

OFFICIAL LANGUAGE: English  

GOVERNMENT: Parliamentary democracy and constitutional monarchy.  

MONARCH: Queen Elizabeth II  

PRIME MINISTER: Boris Johnson 



SYMBOLS OF THE UNITED KINGDOM: The Union Jack , the national anthem  

(God Save the Queen) 

RIVERS: The Severn, The Thames, Trent, Tay, Bann, The Mersey, The Tyne, ... 

THE HIGHEST MOUNTAINS: Snowdon (Wales), Scafell Pike (England), Ben Nevis (Scotland), 
Slieve Donard (Ireland), ... 

NATIONAL PARKS: Peak District, Brecon Beacons, New Forest, Yorkshire Dales, The Broads, ... 

LAKES: Windermere, Ullswater, Wast Water, Loch Ness, Bala Lake, ... 

PARKS: Hyde Park, Kensington Gardens, St. James Park, The Green Park, The Regent's Park, 
Victoria Tower Gardens, Greenwich Park, ... 

 

  



Każdy kraj w Brytanii ma swojego własnego patrona 

 i symbol kwiatu: 

 

Anglia - Św. Jerzy i Czerwona Róża ( St. George and red rose )  
Narodowym kwiatem Anglii jest róża. Kwiat ten stał się symbolem Anglii od czasu Wojen Róż - 

cywilnych wojen (1455-1485) pomiędzy królestwem w Lancester (którego godłem była czerwona 

róża) i królestwem w York (Którego godłem była biała róża). 

 

Szkocja - Św. Andrzej - Oset i Szkockie Niebieskie Dzwoneczki ( St. Andrew and thistle)  
Narodowym kwiatem Szkocji jest oset, purpurowy kwiat o kolczastych liściach, który został użyty 

jako symbol obrony. 

 

Walia - Św. Dawid i Żonkil ( St. David and daffodil )  

Narodowym kwiatem Walii jest żonkil, który jest tradycyjnie noszony w dniu Św. Dawida. 

Warzywo nazywane porem jest również uważane za tradycyjny symbol Walii. 

 

Północna Irlandia - Św. Patryk i Czterolistna Koniczyna (St. Patrick and shamrock).  
Narodowym kwiatem Północnej Irlandii jest koniczyna. 



 

 

Królewski herb Wielkiej Brytanii noszony jest przez władców oraz posługuje się 

nim administracja i rząd, umieszczając go m.in. na monetach i publicznych budynkach.  

W centrum znajdują się emblematy królewskie, oznaczające różne części państwa: trzy 

lwy Anglii, lew Szkocji, harfa Irlandii. Otacza je napis Honi soit mal y pense (fr. 'niech się 

wstydzi ten kto widzi w tym coś złego'). Emblematy podtrzymuje lew Anglii i jednorożec 

Szkocji. Poniżej motto: Dieu et mon droit (fr. 'Bóg i moje prawo'). Dodawane do herbu 

rośliny symbolizują Wielką Brytanię: Anglię - róża, Szkocję - oset, Irlandię Północną - 

koniczyna.  

HERB: Royal coat of arms  

Royal coat of arms is the combination of symbols:  

- three gold lions ( the herb of England)  

- red lion with a sky-blue tongue and claws(the herb of Scotland) 

- gold harp ( the herb of Ireland)  

Around the shield there is an inscription: Honi soit qui maly pense.  

Above the royal crown there is a crowned lion.  

On the left there is a gold lion (England) and on the right there is a silver unicorn with a 

crown and a chain (Scotland).  

Below there is an inscription of British Crown: Dieu et mon droit.  

There are also plants like: roses (England), thistles (Scotland), shamrocks (Northern Ireland) 



2. FLAGA WIELKIEJ BRYTANII  

 

 

Flaga narodowa Wielkiej Brytanii (zwana Union Jack). Flaga brytyjska do pewnego 

stopnia odzwierciedla historię kraju. Union Jack składa się z trzech krzyży trzech świętych 

patronów:  

· czerwony na białym tle to krzyż św. Jerzego - patrona Anglii (czczonego 23 kwietnia) 

· biały przekątny krzyż na niebieskim tle to krzyż św. Andrzeja - patrona Szkocji (czczony 30 

listopada)  

· czerwony przekątny krzyż na białym tle to krzyż św. Patryka - patrona Irlandii (czczonego 17 

marca) 

 



3. Queen Elizabeth II  
 

 
 

Born: 21 April, 1926.  

Queen since 6 February 1952  
Queen Elizabeth II was born on April 21, 1926 in London. Her birthday is officially celebrated 

in Britain on the 3rd Saturday of June each year. 

Queen Elizabeth Il is a 'constitutional monarch'. This means that although she is officially 

the head of the state, the country is actually run by the government, led by the Prime 

Minister.  

Her Majesty The Queen's title in the United Kingdom is:  

'Elizabeth the Second, by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland'.  

The Queen lives at Buckingham Palace.  

Queen Elizabeth II is the United Kingdom's Head of State. She is queen of 16 former British 

colonies, including Australia, Canada and New Zealand; and head of the Commonwealth,  

a multinational body created after the dissolution of the British empire. 

 



4. Royal Flag  
 

 
 

When the Queen is at home, you can see her royal flag flying from the flag pole on 

top of Buckingham Palace. This flag is called the Royal Standard. The flag is split into four 

quadrants. The first and fourth quadrants represent England and contain three gold lions 

walking (passant) on a red field; the second quadrant represents Scotland contains a red 

lion standing on the left hind foot (rampant) on a gold field; the third quadrant represents 

Ireland and contains the gold Coat of arms of Ireland on a blue field.In flag protocol, the 

Royal Standard is supreme. It must only be flown from buildings where the Queen is present. 

It flies above the British Union Flag (Union Jack), Standards of other Royal Family members, 

and other British flags. It never flies at half staff. 

 

  



5. Tower Bridge  
 

 
 

London's Tower Bridge is one of the most recognizable bridges in the world. Its 

Victorian Gothic style stems . The bridge was completed in 1894. It took 11,000 tons of 

steel to build the framework. The middle of the bridge has two sections(bascules) that 

rise up to let tall ships through. Nowadays it is raised about 1,000 times a year. You can 

also go inside the bridge, where you'll have a magnificent view over London from the 

walkway between the two bridge towers.  

Tower Bridge (1894 r.) - przeprowadzony przez rzekę Tamizę, w pobliżu Tower of 

London, od której bierze swą nazwę. Jest mostem zwodzonym, umożliwiającym 

przepływanie statków oceanicznych od 60 m wysokości powyżej poziomu wody. Tower 

Bridge przecina Tamizę na wschodnim końcu Londynu. Od początku swojego istnienia 

uznawany był za arcydzieło ówczesnej inżynierii. Potężny, ważący ponad 1000 ton, 

napędzany parą mechanizm mostu, regulował otwarcie jego środkowej części. Stary 

mechanizm mostu obecnie nie jest już używany. Zastąpiono go nowoczesnym 

elektrycznym urządzeniem. Nocą most jest przepięknie oświetlony. 
 

 

 

  



6. Big Ben 
  

 
 

The Clock Tower of the Palace of Westminster - is commonly known as the Big Ben. 

The clock inside the tower was the world's largest when it was installed in the middle of 

the 19th century and is still the largest in Great Britain.. The name Big Ben actually refers 

to the clock's hour bell, the largest of the clock's five bells.  

Big Ben jest to nazwa ważącego 14 ton dzwonu umieszczonego na szczycie 106 

metrowej wieży. Uważany jest on za symbol Wielkiej Brytanii. Dzwon ten zawisa na jednej 

z dwóch wież londyńskiego parlamentu. Obecnie wielu ludzi twierdzi, iż Big Ben to nazwa 

słynnego na całym świecie londyńskiego zegara. Zegar ten jest największym zegarem w 

Wielkiej Brytanii. Podaje on niemalże dokładny czas i co godzinę wybija. Odgłos zegara 

możemy usłyszeć codziennie w radio BBC. 



7. London Eye  

 

 
 

A recent but already very popular tourist attraction is the London Eye, a giant 
observation wheel located in the Jubilee Gardens on the South Bank. The 135 m high (3 times 
higher than Tower Bridge) structure was built as part of London's millennium celebrations. 
Construction of the observation wheel took more than a year and a half to complete. The 
futuristic looking capsules, accommodating up to 25 passengers. The observation wheel 
turns slow enough for people to embark while it is moving. A complete turn takes about 30 
minutes. On a clear day you can see as far as 40 km (25 miles).  

Wielka konstrukcja przypominająca koło rowerowe (200 razy większa  

od zwykłego koła rowerowego) daje możliwość oglądania panoramy Londynu  

o promieniu 48 km. Na olbrzymim kole British Airways London Eye umieszczone są 32 

kapsuły, z których każda może pomieścić 25 osób. Jednocześnie nad ziemią może 

znajdować się 800 osób! Prędkość z jaką poruszają się turyści wynosi 0,8 km/h, a pełny 

czas trwania podróży wynosi około 30 minut. Aby lepiej wyobrazić sobie London Eye 

należy zapoznać się z liczbami. Średnica konstrukcji, na której umieszczone są kapsuły 

wynosi 135 m. Do budowy koła zużyto 1700 ton stali (dla porównania, 1700 ton = 250 

londyńskich, dwupoziomowych autobusów. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Buckingham Palace  

 

 
 

Buckingham Palace, one of several palaces owned by the British Royal family, is one 
of the major tourist attractions in London. A part of the palace is still used by the Royal 
family.  
A flag is hoisted each time the Queen is in the Palace. The palace is not only home to the royal 
family, there are also a number of staff members living here. The palace has about 600 
rooms, including a throne room, a ballroom, picture gallery and even a swimming pool.  

Pałac Buckingham położony przy Saint James Park został on oficjalną, stałą 

rezydencja królewską w roku 1837. Pierwszą mieszkanką pałacu była królowa Wiktoria. 

Wnętrze pałacu, bogato zdobione, niestety nie jest dostępne dla turystów, jednak dla tych 

najbardziej spragnionych udostępnione są: Galeria Królowej i Stajnie Królewskie. Przy 

stajniach znajduje się Muzeum Powozów, w którym możemy ujrzeć słynną Złotą Karetę 

Państwową. Przed pałacem turyści mogą obejrzeć słynną na całym świecie ceremonię 

zmiany warty codziennie o 11.30. Obecnie pałac ten jest zamieszkany przez królową 

Elżbietę II. Jej obecność sygnalizuje wciągnięty na maszt sztandar. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Changing of the Guard  
 

 
 
 

The changing of the guard takes place every day in front of Buckingham Palace.  
 
A colorfully dressed detachment, known as the New Guard, parades along the Mall 

towards Buckingham Palace and during a ceremony replaces the existing, Old Guard. The 
ceremony is accompanied by music played by a military band. 

 
 
 
 
 
 
 



10. The Houses of Parliament  
 

 
 

Parlament - The Palace of Westminster jest siedzibą parlamentu, który składa się 
z dwóch izb: niższej - House of Comous (Izba Gmin) i wyższej - House of Lords (Izba 
Lordów). Podczas obrad parlamentu, na wieżach Wiktorii i Zegarowej w dzień powiewają 
flagi brytyjskie, a w nocy wieże te są iluminowane.  

 
Parliament - The Palace of Westminster is where the British government meets to 

make new laws. Inside are over 5km (3 miles) of corridors, 100 flights of stairs and around 
1.100 rooms. The House of Parliament’s tallest tower is called Victoria Tower. If a flag is 
flying of the top, that means the politicians are meeting inside. The most famous is the Clock 
Tower, often called Big Ben (in fact it is the name of the huge bronze bell inside, not the tower 
itself). 

 
  



11. Tower of London  
 

 
 
 

Londyńska Tower czyli Pałac i Twierdza Jej Królewskiej Mości jest budowlą 
obronną i pałacową. W swej zadziwiającej historii budynek ten był fortecą, więzieniem, 
pałacem, a nawet służył jako Zoo. W słynnej budowli, która dziś jest muzeum, pilnowanej 
przez charakterystycznych strażników nazywanych Beefeaterami , możemy zobaczyć: 
Bramę zdrajców, bezcenne klejnoty koronne, koronę imperialną, berło z krzyżem i jabłko, 
pierścień królewski, zbroje. Legenda głosi, że, kiedy z Tower znikną kruki, które tam 
mieszkają, upadnie brytyjskie królestwo.  

 
This is an ancient fortress complex of 21 towers, in past used as a royal palace, an 

astronomical observatory and even a zoo. It is the best known as a prison. Today it’s  
a museum and the home of the Queen’s jewels, the Crown Jewels. 
 
 
  



12. Trafalgar  Square 

 
 

 Trafalgar Square jest uznawany za serce centralnego Londynu. Plac ten powstał 
w XIX wieku na miejscu dawnych stajni królewskich. Na Trafalgar Square znajduje się 
piękna kolumna Nelsona, fontanna oraz dwa pomniki. Pierwszy z nich to pomnik Jakuba 
II, a drugi Jerzego IV. Jednak ze wszystkich budowli najbardziej widoczna jest prawie 52  
metrowa kolumna Nelsona. Uje  podstawy  znajdują się cztery lwy oraz cztery 
płaskorzeźby odlane ze zdobytych dział francuskich  przedstawiające  zwycięstwa 
admirała Nelsona m. in. pod Trafalgarem.  

 

 One of London’s most vibrant spaces in the middle of the city. It is surrounded by 
museums, galleries, cultural spaces and historic buildings.  The square is now linked to the 
National Gallery.  

Trafalgar Square is a centre of national democracy and protest. Rallies and demonstrations 
are frequently held at weekends on different political, religious and general issues.  

Nelson’s Column 

The granite statue is five metres high and stands on a bronze platform made from old guns 
from the Woolwich Arsenal Foundry.The four bronze panels at the base of the column depict 
some of Nelson’s battles. The lions, designed by Sir Edwin Landseer, are said to protect 
Nelson’s Column.  

The fountains were added in 1845. The mermaids, dolphins and tritons (the male figures 
with tails like fish) were installed later. 

 

13. Stonehenge 



 

 

 Do tej pory nie udało się jednoznacznie wyjaśnić, kto i dlaczego zbudował 
Stonehenge – ogromne kręgi ze skał. Wiadomo, że powstały one już w epoce neolitu, część  
w epoce brązu. Do dziś przetrwał jednak tylko fragment obiektu. Patrząc z lotu ptaka 
wciąż można zaobserwować pierwotny kształt megalitycznej budowli. 
Najpopularniejsze teorie dotyczące przeznaczenia Stonehenge mówią o 
wykorzystywaniu kręgów jako ogromnego kalendarza oraz miejsca prowadzenia 
obserwacji astronomicznych. Naukowcy wysuwają również przypuszczenia co do 
religijnego znaczenia tego miejsca.  
Od 1986 roku Stonehenge figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Od 
pewnego czasu znacznie ograniczono również ruch turystyczny w okolicy kręgów, w 
obawie przed ich zniszczeniem. 

Stonehenge is perhaps the world’s most famous prehistoric monument.  

It is a massive stone monument located on a chalky plain north of the city of Salisbury, 
England. The structure that we call “Stonehenge” was built between roughly 5,000 and 4,000 
years ago and that forms just one part of a larger, and highly complex, sacred landscape.  

The biggest of Stonehenge’s stones, known as sarsens, are up to 30 feet (9 meters) tall and 
weigh 25 t.  It is widely believed that they were brought from Marlborough Downs, a distance 
of 20 miles (32 kilometers) to the north.  

Smaller stones, referred to as “bluestones” (they have a bluish tinge when wet or freshly 
broken), weigh up to 4 tons and come from several different sites in western Wales. It’s 
unknown how people in antiquity moved them that far. Scientists have raised the possibility 
that during the last ice age glaciers carried these bluestones.   

  

http://www.livescience.com/47766-hidden-monuments-reveal-stonehenge-is-not-alone.html
http://www.livescience.com/43578-source-stonehenge-rocks-pinpointed.html
http://www2.le.ac.uk/offices/press/pdf-files/uploaded-to-ebulletin-2011/bluestones%2520press%2520release.pdf


14. Piccadilly Circus 

 

 

 Piccadilly Circus to najbardziej znany londyński plac i skrzyżowanie położony jest 
w dzielnicy City of Westminster. Na jego środku mieści się fontanna z figurką Anterosa, a 
na ścianie jednego z budynków otaczających plac - gigantyczne reklamy świetlne.  

W pobliżu znajduje się także Trocadero - centrum rozrywki, w którego skład wchodzą 
kina, restauracje, sklepy oraz salony gier i kasyna. Będąc w okolicy warto zobaczyć także 
dzielnicę Soho i China Town. 

Piccadilly Circus najlepiej oglądać po zmroku, kiedy to plac oświetlają efektowne neony i 
telebimy reklamujące m.in. Coca-Colę, Sanyo, TDK czy McDonald's. 

 
 Piccadilly Circus is a busy square in the heart of London. It is famous for the fountain 
and for the neon advertising that turned the square into a miniature version of Times 
Square. 
The Circus lies at the intersection of five main roads: Regent Street, Shaftesbury Avenue, 
Piccadilly Street, Covent Street and Haymarket.  
Piccadilly Circus is now partly pedestrianized and a favorite place for people to congregate 
before going to the nearby shopping and entertainment areas. Soho, Chinatown, Leicester 
Square andTrafalgar Square are all within walking distance. 
  

http://www.londyn.webd.pl/Westminster_49.html
http://www.londyn.webd.pl/Soho_34.html
http://www.aviewoncities.com/nyc/timessquare.htm
http://www.aviewoncities.com/nyc/timessquare.htm
http://www.aviewoncities.com/london/leicestersquare.htm
http://www.aviewoncities.com/london/leicestersquare.htm
http://www.aviewoncities.com/london/trafalgarsquare.htm


15. Czarne taksówki, czerwone budki telefoniczne i autobusy 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

London Has the world’s largest public transport system (over 6.5 million people 
travel on the city’s buses and underground trains). First double - decker bus was pulled by 
horses. The word ‘cab’ comes from cabriolet – a kind of horse-drawn carriage, ‘bus’ comes 
from omnibus – for all. Today London has almost 300 underground stations.  

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Londynu są czarne taksówki 
zwane popularnie blackcabs. Pojazdy te produkowane są w limitowanych ilościach 
praktycznie wyłącznie dla potrzeb korporacji taksówkarskich. Samochody są 
przestronne, zabierają 5 pasażerów oraz znajduje się w nich sporo miejsca na bagaże. Na 
ulicach brytyjskiej stolicy pojawiły się w 1948 roku. Od tego czasu wyprodukowano ich 
ponad 100 tys. Można nimi dojechać w każdy zakątek miasta. Są tak szykowne i wygodne, 
że pasują na każdą okazję. Kolejnym charakterystycznym symbolem londyńskich ulic są 
doubledeckerbuses – czerwone, piętrowe autobusy. W tylnej ich części znajduje się 
otwarty pokład. W czasie wolnej jazdy lub na czerwonym świetle z autobusu można 
wysiadać lub wsiadać w biegu.  

Londyńskim ulicom kolorytu dodają też czerwone budki telefoniczne. Jednak nowe 
budki są już inne – nowoczesne ‘kioski telefoniczne’ z mini komputerem, z którego można 
dzwonić, odczytać e – mail, korzystać z Internetu. Wolne taksówki mają zapaloną żółtą 
lampkę z napisem For hire. Zatrzymuje się je machnięciem ręki. Taksówkę można też 
zamówić telefonicznie. Pamiętajmy jednak o jednej zasadniczej rzeczy. Podając ulicę na 
jaką chcemy się udać podajmy również dzielnicę, gdyż większość londyńskich ulic posiada 
swoje odpowiedniki w innych częściach miasta! 


