
W każdym z 27 krajów UE znajdują się słynne zabytki i najbardziej 
rozpoznawalne atrakcje turystyczne. Odwróć karty i spróbuj znaleźć 
pary! 

Na kolejnych stronach znajdziesz instrukcje, jak wydrukować karty, i informacje o 
historii każdego zabytku.

Dopasuj zabytki
Dopasuj zabytki

Jest to wersja PDF gry online „Dopasuj zabytki”, która jest dostępna w Kąciku 
edukacyjnym: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pl
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Wydrukuj strony z flagami i zabytkami 
z krajów UE  

Na stronach 12–16 znajdziesz więcej 
informacji o poszczególnych krajach UE.

Zagnij kartę wzdłuż linii przerywanej 
biegnącej przez jej środek i sklej dwie 

części ze sobą.

Ułóż wszystkie karty flagą UE do góry i spróbuj 
znaleźć pary!

Wytnij karty wzdłuż linii 
przerywanej.

Przygotuj nożyczki dla dzieci, kredki i 
klej do papieru.

Jak przygotować 
karty?
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Czechy
Most Karola w Pradze nosi imię króla Karola IV, który w 1357 r. zlecił budowę mostu, aby 
obronić stolicę kraju przed wrogami. Most ma 516 metrów długości, 10 metrów szerokości 
i 16 przęseł. Znajduje się na nim 30 posągów świętych. Jeżeli kiedyś będziesz w Pradze, 
koniecznie poszukaj pieska przedstawionego na płaskorzeźbie pod jednym z posągów. 
Podobno jak się go dotknie, spełniają się życzenia!

Czy znasz te 
miejsca?

Bulgaria
Czy wiesz, co to jest „monastyr” lub „monaster”? Tak nazywa się klasztor w Kościele 
prawosławnym lub greckokatolickim. Mieszkają w nimi mnisi, którzy się modlą i pomagają 
chorym i ubogim. Niedaleko Sofii, stolicy Bułgarii, leży słynny monastyr Rylski, który 
zawdzięcza swoją nazwę Janowi Rylskiemu. Ten mnich ponad tysiąc lat temu mieszkał w 
pustelni w bułgarskich górach Riła. Potem został uznany za świętego, a dzisiaj wielu ludzi 
odwiedza klasztor, który nazwano jego imieniem.

Belgia
Oto Atomium. Budynek powstał w 1958 r. z okazji Wystawy Światowej w Brukseli, stolicy 
Belgii. Atomium to gigantyczny model kryształu żelaza, powiększony aż 165 miliardów 
razy! Składa się z dziewięciu kul połączonych ze sobą rurami. Można wejść do wnętrza 
poszczególnych kul lub wjechać windą na samą górę, skąd widać całą Brukselę!

Dania
Ten kolorowy port nosi nazwę „Nyhavn”, czyli po duńsku „nowy port”. Jest to jednak stary 
port w stolicy Danii, Kopenhadze. Na nabrzeżu jest pełno kolorowych domów z XVII i 
początków XVIII wieku, sklepów, kawiarni i restauracji, a w porcie stoi wiele zabytkowych 
drewnianych statków.

Niemcy
Zbudowana w 1788 r. Brama Brandenburska w Berlinie jest jednym z najsłynniejszych 
zabytków w Niemczech. Od 1961 r. była otoczona murem berlińskim oddzielającym Niemcy 
Wschodnie (NRD) od Niemiec Zachodnich (RFN). Po zburzeniu muru w 1989 r. i zjednoczeniu 
Niemiec Brama Brandenburska ponownie stała się najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem 
na jednej z najbardziej eleganckich alei w mieście, a także symbolem zjednoczonego kraju.
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Estonia 

Tallin jest stolicą Estonii, a jego stare miasto należy do najlepiej zachowanych w Europie. 
Ale Tallin jest bardzo nowoczesnym miastem. Być może słyszeliście o Dolinie Krzemowej w 
Kalifornii w Stanach Zjednoczonych? To właśnie tam narodziły się firmy takie jak Google i 
Facebook. Tallin jest często nazywany europejską Doliną Krzemową, ponieważ pracuje tam 
wielu specjalistów w dziedzinie informatyki.

Francja
Wieża Eiffla w Paryżu jest jednym z najsłynniejszych zabytków na świecie. Jej nazwa 
pochodzi od nazwiska Gustawa Eiffela, który zbudował wieżę specjalnie na Wystawę 
Światową w Paryżu w 1889 r. Do 1928 r., kiedy to wybudowano Chrysler Building w Nowym 
Jorku, wieża Eiffla była najwyższym na świecie budynkiem wzniesionym przez człowieka.

Chorwacja
Kościół Św. Marka, który znajduje się w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu – ma bardzo 
charakterystyczny dach ułożony z kolorowych dachówek. Przedstawiono na nim herb 
dawnego Królestwa Chorwacji, Slawonii i Dalmacji oraz herb Zagrzebia – biały zamek na 
czerwonym tle. „Herb” to znak składający się z tarczy i umieszczonego na niej obrazu, który 
może przedstawiać na przykład lwa albo smoka. W przeszłości często zdobił tarcze rycerzy. 
Wiele bogatych rodzin miało swój własny herb. Są ludzie, którzy do dziś używają herbu.

Irlandia
Klify Moheru w irlandzkim hrabstwie Clare są prawdziwym cudem natury. Rozciągają się na 
długości 14 kilometrów i co roku odwiedza je około 1,5 milionów osób, które przyjeżdżają, 
aby podziwiać formacje skalne, roślinność i dzikie zwierzęta. Czy widzieliście film „Harry 
Potter i Książę Półkrwi”? W filmie pojawiają się słynne klify Moheru. Zwróćcie na nie uwagę, 
kiedy będziecie oglądać film jeszcze raz!

Grecja
Akropol to kamieniste wzgórze, na którym wzniesiono wiele starożytnych świątyń. Leży 
w Atenach, stolicy Grecji. W tych świątyniach ateńczycy mogli znaleźć schronienie w 
razie ataku na miasto. Największą z tych świątyń jest Partenon zbudowany ku czci Ateny, 
greckiej bogini mądrości. To od niej pochodzi nazwa stolicy Grecji.

Hiszpania
Budowę kościoła Sagrada Familia, czyli Świętej Rodziny, w Barcelonie rozpoczęto w 1882 
r. i prace trwają do dziś. Kościół zaprojektował słynny architekt Antoni Gaudí. Zakończenie 
budowy zaplanowano na 2026 r., czyli na stulecie śmierci Gaudíego.
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Cypr 
Cerkiew św. Łazarza w Larnace powstała około 1200 lat temu na miejscu grobu św. 
Łazarza. Łazarz żył w tych czasach co Jezus. Biblia mówi, że Łazarz umarł, a następnie 
Jezus go wskrzesił. Później Łazarz dotarł na Cypr i został pierwszym biskupem tej wyspy, a 
kiedy został uznany za świętego, został patronem Larnaki.

Litwa
Baszta Giedymina znajdująca się w Wilnie, stolicy Litwy, to jedyna część Zamku Górnego, 
która zachowała się do naszych czasów. Jej budowę ukończono w 1409 r. Legenda mówi, 
że po jednym z polowań Wielkiemu Księciu Giedyminowi przyśniło się, że na szczycie 
wzgórza, na którym polował, stoi wielki żelazny wilk i wyje jak całe stado wilków! Ponieważ 
nie rozumiał znaczenia snu, kazał posłać po wielkiego mędrca. Ten powiedział księciu, że 
w miejscu, na którym stał żelazny wilk, ma zbudować twierdzę i miasto. Zapowiedział, że 
będzie ono piękne i słynne na cały świat.

Włochy
W 1173 r. we włoskim mieście Piza rozpoczęto budowę dzwonnicy. Jednak kiedy 
budowniczy postawili drugie piętro, wieża zaczęła się zapadać i przechylać. Dziś Krzywa 
Wieża jest jedną z najsłynniejszych budowli we Włoszech! Została zabezpieczona przed 
zawaleniem i teraz turyści znowu mogą wejść na jej szczyt po 294 schodach.

Łotwa
Dom Bractwa Czarnogłowych znajduje się na starym mieście w Rydze, stolicy Łotwy. 
Powstał w XIV wieku, został zniszczony w czasie drugiej wojny światowej, a w 1995 r. go 
odbudowano. Nazwa budynku pochodzi od stowarzyszenia nieżonatych kupców i właścicieli 
statków, które miało tu swoją siedzibę. Podobno to tutaj narodziła się tradycja choinki 
bożonarodzeniowej. Podczas świąt Bożego Narodzenia członkowie stowarzyszenia tańczyli 
wokół choinki i śpiewali kolędy.

Węgry
Ta ogromna budowla to parlament węgierski w Budapeszcie. Stoi on nad brzegiem Dunaju 
– drugiej co do długości rzeki w Europie. Parlament to miejsce, w którym podejmowane 
są decyzje dotyczące funkcjonowania całego kraju, na przykład budowy dróg, programu 
nauki w szkole lub ochrony obszarów wiejskich. Przy budowie węgierskiego parlamentu 
pracowało około 100 tys. osób. Budowla pochłonęła 40 milionów cegieł, pół miliona 
kamieni szlachetnych, a nawet 40 kilogramów złota!

Luksemburg
Zbudowany w 1732 r. fort Thüngen był częścią murów obronnych chroniących Luksemburg 
przed wrogami. Jego druga nazwa to „Trzy Żołędzie”, ponieważ każda z jego trzech wież 
jest ozdobiona złotym żołędziem. Fort jest również otoczony głębokim rowem i można się 
do niego dostać przez długi podziemny tunel wykuty w skale. Obecnie w forcie mieści się 
muzeum.
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Polska
Pałac nauki i kultury w Warszawie ma 237 metrów wysokości i jest najwyższym budynkiem 
w kraju. Został wybudowany w 1955 r. W środku znajdują się między innymi teatr, muzea 
i kino. W 2000 r. na budynku umieszczono zegar milenijny. Jego dłuższa wskazówka ma 
prawie 4 metry długości!

Portugalia
Wieża Belém w Lizbonie jest symbolem epoki wielkich odkryć geograficznych, kiedy 
Portugalczycy wyruszali na wyprawy odkrywcze. Zbudowana w 1519 r. wieża stoi na 
brzegu rzeki Tag i kiedyś służyła jako budowla obronna.

Rumunia
Zamek w Branie położony w rumuńskim regionie Transylwanii najbardziej znany jest 
jako „zamek Drakuli”. Choć hrabia-wampir jest tylko postacią literacką, to człowiek, 
który posłużył jako inspiracja autorowi książki o Drakuli, żył naprawdę. Wład Palownik 
prawdopodobnie nigdy tu nie był, ale zamek w Branie jest bardzo podobny do zamku 
opisanego w książce.

Malta
Otwarta w 1577 r. katedra św. Jana w stolicy Malty, Valletcie, jest poświęcona św. Janowi 
Chrzcicielowi, który ochrzcił Jezusa Chrystusa. Wewnątrz katedry, na bogato zdobionym 
sklepieniu i na ołtarzu, przedstawiono liczne sceny z życia św. Jana.

Holandia
Wieś Kinderdijk (której nazwa oznacza „groblę dzieci”) leży w prowincji Holandii 
Południowej. Groble lub wały przeciwpowodziowe buduje się, aby zapobiec rozlewaniu się 
wody na konkretny teren, na przykład na wybrzeżu. Około 1740 r. Holendrzy zbudowali 19 
wiatraków, aby osuszyć nisko położone tereny nizinne i zapobiec powodziom.

Austria
W Austrii jest dużo wysokich szczytów. Większość z nich leży w łańcuchu górskim, który 
nazywa się Alpy, i jest tak ogromny, że obejmuje również części innych krajów. Najwyższym 
szczytem w Austrii jest Großglockner. Zimą nawet w niższych górach leży śnieg, więc 
Austria to raj dla narciarzy i snowboardzistów!
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Finlandia
Katedra w Helsinkach ma jedną wysoką, zieloną kopułę i cztery mniejsze. Jest symbolem 
miasta i punktem orientacyjnym dla przypływających statków. Została zbudowana w 1852 
r. w hołdzie carowi Mikołajowi, ponieważ w tamtych czasach Finlandia należała do Rosji.

Słowenia
Jezioro Bled w północno-zachodniej Słowenii cieszy się wielką popularnością wśród 
turystów. Na wyspie na jeziorze znajduje się kilka budynków, ale największym 
powodzeniem cieszy się kościół Wniebowzięcia NMP. Mówi się, że jeżeli pan młody wniesie 
pannę młodą po 99 schodach wiodących do kościoła, zapewni im obojgu szczęście w 
małżeństwie.

Szwecja
Budynek Ericsson Globe przypomina gigantyczną piłeczkę golfową i jest największym 
półkulistym budynkiem na całym świecie. W otwartej w 1989 r. zamkniętej hali odbywają 
się mistrzostwa świata w hokeju na lodzie, festiwale i koncerty rockowe. W nocy, kiedy 
budynek jest podświetlony, widać go z odległości wielu kilometrów!

Słowacja
Zamek Bratysławski leżący na wzgórzu nad Dunajem podchodzi z IX wieku. Był wielokrotnie 
przebudowywany, a w 1811 r. spustoszył go wielki pożar. Zamek ma cztery skrzydła, 
z których każde jest zakończone wieżą. W dawnych czasach w południowo-zachodnim 
skrzydle przechowywano węgierskie klejnoty koronne, dlatego że Słowacja przez jakiś czas 
znajdowała się pod panowaniem Węgier.


