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GRECJA 



Flaga Grecji jest prostokątem podzielonym na 9  ułożonych na przemian poziomych pasów:  

5 niebieskich i 4 białe. W kantonie znajduje się biały krzyż na niebieskim tle.  

Użyte kolory reprezentują przywiązanie Greków do wiary prawosławnej.  

Krzyż jest symbolem mądrości Boga i wolności, natomiast 9 biało-niebieskich pasów odnosi 

się do 9 sylab z powstańczego motta „Wolność albo Śmierć”. 



Herbem Grecji jest biały krzyż na niebieskim tle opleciony gałązkami oliwnymi.  

Krzyż oznacza przywiązanie do Kościoła prawosławnego, gałązki oliwne symbolizują pokój.  



Republika Grecka - kraj  

położony w południowo-wschodniej  

części Europy na południowym  

krańcu Półwyspu Bałkańskiego.  

 

Graniczy z czterema państwami:  

Albanią, Macedonią Północną  

i Bułgarią od północy oraz Turcją  

od wschodu.  

 

Ma dostęp do czterech mórz:  

Egejskiego i Kreteńskiego  

od wschodu, Jońskiego  

od zachodu oraz Śródziemnego  

od południa.  

 

Grecja ma dziesiątą pod względem 

długości linię brzegową na świecie,  

o długości 14 880 km.  

 

Poza częścią kontynentalną w skład 

Grecji wchodzi około 2500 wysp,  

w tym 165 zamieszkałych.  

Najważniejsze to Kreta, Dodekanez, 

Cyklady i Wyspy Jońskie.   

 
  



Język urzędowy: nowogrecki 

Stolica: Ateny 

Liczba ludności: 10 milionów 

Powierzchnia kraju: 131 957 km² 

Waluta: euro  

Niepodległość: od Imperium Osmańskiego 

25 marca 1821 r. 

Religia dominująca: prawosławie 

 Głowa państwa:  

 prezydent Ekaterini Sakielaropulu  

Podział administracyjny Grecji:  

13 regionów, w skład których wchodzą 

332 gminy 

 



Około 1/5 powierzchni  

całego kraju zajmują wyspy.  

 

81% powierzchni Grecji zajmują 

góry o średniej wysokości 1200–

1900 m n.p.m., które przyjmują 

przebieg południkowy.  

 

Najwyższym szczytem jest Olimp 

(Mitikas) - 2917 m n.p.m.  
(w mitach greckich był 

zamieszkiwany przez bogów). 

W Grecji jest 10 wulkanów. 

 

Niewielkie obszary nizinne 

znajdują się w pobliżu wybrzeży,  

a są to Nizina Salonicka, Tracka, 

Tesalska oraz Argolidzka. 

 

Grecja jest obszarem aktywnym 

sejsmicznie. Gleby Grecji są w 

większości kamieniste i mało 

przydatne rolniczo. W dolinach 

górskich występują gleby 

alkaliczne, powstałe wskutek 

rozkładu skał wapiennych.  

 



Na południu Grecji panuje klimat śródziemnomorski tj. strefa klimatu umiarkowanego  

i podzwrotnikowego. Regiony nadmorskie i nizinne mają suche i ciepłe lata, a zimy są łagodne  

i zazwyczaj bez opadów. W północnej części kraju panuje klimat kontynentalny umiarkowany,  

z mroźnymi i śnieżnymi zimami i ciepłym latem. 



Z historii Grecji … 



Dzieje starożytnej Grecji (Hellady) to historia kilku następujących po sobie wysokich kultur 

oddzielonych „ciemnymi wiekami” i wielkimi migracjami. 

 

W II tysiącleciu p.n.e. na tych terenach osiedliły się pierwsze greckie plemiona. Ich członkowie 

tworzyli wspólna kulturę, posługiwali się jednym językiem i wierzyli w tych samych bogów. 

Nazywali siebie Hellenami, a swój kraj – Helladą. 

 

Wysokie góry i otaczające Grecję morza utrudniały wrogom jej zdobycie.  

Plemiona mieszkające w różnych częściach Hellady nie musiały więc tworzyć jednego państwa. 

W górskich dolinach zakładały samodzielne miasta-państwa określane jako polis. Obejmowały 

one miasto i okoliczne wsie. Tylko niektóre z nich, tak jak Ateny czy Sparta, zajmowały większy 

obszar. Każda polis miała własne władze i wojsko. 



Ateny były jedną z największych polis starożytnej Grecji. W okresie rozkwitu liczyły ponad  

100 tys. mieszkańców (dzisiaj 3,7 mln). W mieście znajdowały się liczne świątynie oraz instytucje 

państwowe. 

Ateński Akropol – wzgórze górujące nad miastem ze świątyniami posagami bóstw. 

Agora – centralny plac miasta (rynek), odbywały się tu uroczystości, spotkania i dyskusje. 

Mury – otaczały całe miasto. 

Greccy budowniczowie – słynęli ze swoich umiejętności, budowle wznosili z marmuru. 

Uprawa winorośli i oliwek – to główne zajęcia mieszkańców Aten. 

 



Sparta. Drugą po Atenach najsłynniejszą grecką polis była Sparta. Spartanie opanowali  

południe kraju, a podbitą ludność zamieniali w niewolników nazywanych helotami.  

Podstawowym zajęciem Spartan była służba wojskowa, która obowiązywała do 60. roku życia.  



Grecy prowadzili wiele wojen (także ze 

sobą) m.in. z Persami, Babilończykami, 

Egipcjanami.  

Armia grecka pod dowództwem Aleksandra 

Wielkiego opanowała rozległe tereny 
imperium perskiego; dotarła nawet do Indii.    

Najważniejszą grecką formację 

wojskową tworzyli hoplici. 

Skutecznym greckim szykiem 

bojowym była falanga. Szyk tworzyli 

hoplici ustawieni w kilkusetmetrowe 

szeregi, które zagradzały drogę 

przeciwnikowi. 



Grecy wyznawali politeizm. Wierzyli, że każdym aspektem życia, a także każdym zjawiskiem 

przyrody opiekują się najrozmaitsi bogowie. Hellenowie wyobrażali sobie bóstwa jako 

nieśmiertelne istoty o ludzkim wyglądzie.  

Według wierzeń Greków najważniejsi bogowie mieszkali na szczycie Olimpu (najwyższej góry 

Grecji) i stamtąd przyglądali się ludziom. 

Aby zdobyć sobie przychylność bogów Grecy wznosili coraz bardziej okazałe świątynie,  

w których składali im ofiary. Nieśmiertelność bogom zapewniała ambrozja – napój nazywany 

nektarem.  

Od sił nadprzyrodzonych zależały: pokój i wojna, zwycięstwo i porażka, zdrowie i choroba. 



Bogowie olimpijscy:  

Zeus (władca Olimpu, piorunów i błyskawic, stał na czele wszystkich bogów), Hera (żona Zeusa, 

bogini niebios, opiekowała się małżeństwami), Atena (córka Zeusa, opiekowała się uczonymi, 

mówcami i politykami), Apollo (sprawował opiekę nad sztuką), Ares (bóg wojny), Hermes 

(posłaniec bogów, opiekował się kupcami i złodziejami), Hefajstos (bóg ognia, patron kowali), 

Hades (brat Zeusa, władca świata zmarłych), Afrodyta (opiekowała się zakochanymi),  

Posejdon (brat Zeusa, władca mórz, opiekun żeglarzy i rybaków). 



Kultura starożytnych Greków 

Malarstwo i rzeźba. Grecy tworzyli w kamieniu, 

marmurze, brązie, drewnie i złocie.  

Najsłynniejszymi rzeźbiarzami byli Fidiasz i Myron.  

 

 

 

Posąg Zeusa w Olimpii 



Teatr Grecki.  Aktorami byli wyłącznie mężczyźni. Aktorzy zakładali maski i peruki. 

Były dwa rodzaje przedstawień: tragedie i komedie. 

Przedstawienia odbywały się najpierw na agorze, a później w amfiteatrach na wzgórzach. 

Teatry miały różne rozmiary. W największych mieściło się nawet 40 tys. osób. 



Sport.  Hellenowie z okazji niektórych świąt religijnych rozgrywali zawody sportowe nazywane  

igrzyskami. Najsłynniejsze z nich organizowano ku czci Zeusa w miejscowości Olimpia  

na Peloponezie. 

Na czas sportowej rywalizacji Grecy zaprzestawali wojen. Igrzyska odbywały się co 4 lata, a okres  

między nimi nazywano olimpiadą. Sportowcy spotkali się po raz pierwszy w 776 r. p.n.e. 

Wśród konkurencji rozgrywanych podczas igrzysk były te, które wchodziły w skład  

pięcioboju olimpijskiego: biegi, skok w dal, rzut oszczepem, rzut dyskiem i zapasy. 

Zwycięzcy w poszczególnych  

dyscyplinach w nagrodę  

dostawali wieńce z gałązek  

drzewa oliwnego. 



Nauka i filozofia.  Greckiej cywilizacji zawdzięczamy tak wybitnych myślicieli jak Pitagoras, 

Sokrates, Platon, Tales z Miletu i Archimedes. Twórcą współczesnej medycyny był Hipokrates. 

Demokracja. Za ojczyznę demokracji uważa się Ateny. Demokracja ateńska była formą ustroju 

państwa-polis, który ukształtował się w VI w p.n.e. 



Gospodarka Grecji 
Najważniejszą rolę w greckiej 

gospodarce odgrywają usługi , 

które wytwarzają aż 78,3% 

produktu krajowego brutto.  

Na kolejnym miejscu jest przemysł 

(18%) i rolnictwo (3,6%). 

Około 45,8% zapotrzebowania   

na energię pokrywa węgiel 

brunatny. Wydobywany jest 

marmur, kruszywa oraz skały 

wykorzystywane w budownictwie 

(np. kamień wapienny, piasek, 

grys, gips). Spore znaczenie mają 

rudy niklu (greckie lateryty)  

i boksyty. W Grecji występuje ropa 

naftowa i gaz ziemny. 

 

● Funkcjonuje 45 portów  

   lotniczych 

● Działa 12 portów  

   dalekomorskich i duża liczba  

   portów lokalnych 



Grecja posiadała ponad 70 miast o ludności 

przekraczającej 10 tys. mieszkańców. W Grecji 

znajduje się tylko 1 miasto z ludnością od 500 tys.  

do miliona (Ateny); 4 miasta z ludnością 100-500 tys. 

 

Największe miasta: 

● Ateny (664 tys. mieszkańców) 

● Saloniki (315 tys.) 

● Patras (167 tys.) 

● Larisa (144 tys.) 

● Heraklion (140 tys.) 

Ateny 
Saloniki 



Rzeki. Górzysty krajobraz Grecji sprawia, że rzeki są krótkie i pełne bystrzy i wodospadów.  

W całości na obszarze kraju płyną rzeki: Aliakmon o długości 297 km i Pinios o długości 

217 km. Rzeki w Grecji wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej i do nawadniania.  

Jeziora. W granicach Grecji znajdują się dwa duże jeziora. Należą do nich Jezioro Prespa  

o powierzchni 288 km², przez jezioro przebiega granica Grecji, Albanii i Macedonii Północnej. 

Drugim akwenem Jezioro Dojran o powierzchni 41 km², przez jezioro przebiega granica Grecji  

i Macedonii Północnej. Jeziora Grecji to głównie zbiorniki pochodzenia tektonicznego, które 

mieszczą się w zapadliskach.  



Flora  
Roślinność śródziemnomorska. 20% powierzchni kraju pokrywają lasy. Na południu kraju rosną 

dęby, kasztany jadalne i charakterystyczne dla klimatu śródziemnomorskiego – cyprysy. W Grecji 

rosną twardolistne formacje leśno-krzewiaste; na obszarach wilgotniejszych – makia. W rejonach 

suchych rośnie frygana. Wzdłuż wybrzeży tereny porasta roślinność przywieziona z Ameryki: 

kaktusy, opuncje, agawy.  

Cyprysy 

Frygana 

Makia 



Fauna 
W greckich lasach występują sarny, dziki i jelenie. Powszechne w kraju są płazy i gady, należą 

do nich żółwie greckie, różne gatunki jaszczurek oraz węże jak np. wąż Eskulapa. Do ptaków 

należą: pustułka, bocian, jerzyk, jaskółka, oraz liczne gatunki morskie. W wodach okalających 

Grecję występują makrele, ośmiornice i węgorze. 

Żółw grecki 



Rośliny uprawne. Uprawiane są głównie: bawełna, tytoń, buraki cukrowe, pomidory, oliwki, 

winogrona, owoce cytrusowe. 

 

Gaj oliwny 

Oliwki 

Bawełna 

Pomarańcze 



Zwierzęta hodowlane  

Hodowla zwierząt w Grecji opiera się na hodowli: owiec, kóz, bydła i trzody chlewnej. 



Rybołówstwo. Ważną częścią gospodarki greckiej jest rybołówstwo.  

Greckie morza bogate są w rozmaite organizmy żywe. Z mórz głównie pozyskuje się: ryby 

(makrele, węgorze), kraby, krewetki, ośmiornice. 

Krewetki 



Tradycje i zwyczaje  

 
Łamanie naczyń. Jest to powszechne w przypadku dużych uroczystości, podczas 

których przyjaciele i rodzina spotykają się, aby rozbić naczynia. Dzisiaj służy to 

wyrażaniu radości, wcześniej, aby przepędzić złe duchy. 



El Rebetico - to narracja śpiewana  

 

Gra się na instrumencie buzuki, należącym do rodziny lutni, szeroko stosowanym  

w średniowieczu przez trubadurów. W tej piosence można improwizować i ma ona satyryczny 

charakter.  



Na Boże Narodzenie w Grecji oprócz choinki, tradycyjne dekoruje się łodzie na cześć 

Świętego Mikołaja. Kalikántzaroi - małe elfy, które przybywają w Boże Narodzenie i zakradają 

się do domów przez kominy, aby przestraszyć tych, którzy się na nie natkną.  

W okresie świąt Bożego Narodzenia dzieci chodzą po domach i śpiewają kolędy w zamian  

za cukierki lub pieniądze.  



Sirtaki - to popularny grecki taniec. Nazywany bywa często „Zorbą”, ponieważ powstał 

specjalnie do filmu „Grek Zorba”. Jest on zbliżony do tańców ludowych. Nazwa „sirtaki” pochodzi 

od greckiego słowa „syrtos”, co oznacza „przeciągnij”. 

Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo
https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchnia grecka. Należy do europejskich kuchni o profilu śródziemnomorskim i cechach 
wspólnych dla kuchni włoskiej, bałkaoskiej, tureckiej, lewantyoskiej i cypryjskiej.  
Charakteryzuje się m.in. powszechnym szerokim zastosowaniem czosnku, oliwy z oliwek, liści 
winorośli, dużej ilości warzyw (zwłaszcza pomidorów, papryki) i świeżych ziół. Przy bogactwie 
warzyw i przypraw mięso używane jest raczej jako dodatek niż główny składnik potraw.  
 
Potrawy kuchni greckiej: musaka (zapiekanka z bakłażanów i mielonego mięsa), pilaw  
(ryż w bulionie), souvlaki (kawałki marynowanego mięsa) i jachní (jagnięcina). 

Pasticjo to grecka zapiekanka 

makaronowa z mięsem mielonym  
lub warzywami pod beszamelem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Greek_foods.jpg


Niektóre specjalności wyspiarskie 
 

Mykonos – suszona wieprzowina oraz zapiekanka  

z cebuli i sera 

Siros – zapiekanka z cukinii z serem feta w cieście  

Spetses – ryba (kielec) zapiekana z pomidorami, 

cebulą i oliwą 

Hydra – „Dary Morza Egejskiego” (ślimaki i owoce 

morza gotowane z ryżem) 

Kreta – ser grawiera, karczochy, warzywna zupa 

rybna, grzanki jęczmienne, ciasteczka serowe  

Paros – opiekane ślimaki 

Korfu – dania rybne (burdeto, saworo) oraz mięsne: 

wieprzowina núbulo, cielęcina sofrito, pastítsio 

(makaron zapiekany z pikantnym mięsem), figatella 

(prażona kiszka wątrobiana), słodycze z migdałami 

(mandoles, mandolato). 

Figatella 



Sławni i znani Grecy 

Artystoteles  

– starożytny filozof, nauczyciel 

Aleksandra Macedońskiego 

Homer  

– starożytny śpiewak, recytator,  

prawdopodobnie autor „Iliady” i „Odysei” 



Kostas Triantafyllopoulos  

- sportowiec, znany i uzdolniony 

zawodnik w piłce nożnej 

 
Maria Callas - światowej sławy grecka 

śpiewaczka operowa 

Maria Sakkari - tenisistka 



Tom Hanks - amerykański 

aktor, reżyser, producent 

Melina Mercouri  

– aktorka 

Nana Mouskouri  

– piosenkarka 

Mikis Theodorakis  

– kompozytor (muzyka 

do filmu Grek Zorba) 

Theodoros  Angel

opoulos – reżyser Odiseas Elitis - poeta 



Atrakcje turystyczne Grecji 

Ateny – stolica Grecji  



Meteory – klasztory na górskich szczytach 



Rodos – wyspa boga Heliosa 



Zakynthos i Zatoka Wraku 



Kreta - największa z greckich wysp 



Delfy i starożytna wyrocznia 



Olimpia – miasto kultu Zeusa 



Mykeny i kompleks starożytnych budowli 



Saloniki – grecka metropolia i główny port morski 



Grecja (geografia, ekonomia, kultura). Film w języku angielskim:  

https://www.youtube.com/watch?v=RtNruJYaHHo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtNruJYaHHo
https://www.youtube.com/watch?v=RtNruJYaHHo

