
 Kształt Australii i kolory flagi. 



1. Państwo położone na półkuli południowej. 

2. Jest kontynentem i wyspą Oceanu Indyjskiego 
i Spokojnego. 

3. To jedyny kraj na świecie, który obejmuje 
cały kontynent. 

4. Nie posiada granic lądowych z żadnym 
państwem. 

5. Kraje sąsiadujące to Indonezja, Wyspy 
Salomona, Vanuatu, Nowa Zelandia. 

 



6. Jedno z najbogatszych państw. 

7. Wyspa odkryta przez holendrów w XVII w. 

8. Jej rdzenni mieszkańcy to Aborygeni. 

9. Królową państwa jest Królowa Brytyjska 
Elżbieta II. 

10. Stolicą Australii jest Canbera. 

11. Większą część Australii zajmują obszary 
pustynne, klimat suchy. 

 



12.  Najwyższy szczyt Góra Kościuszki - 
odkryta przez Edmunda Strzeleckiego. 

13. Największe miasto – Sydney. 

14. W okolicy Kimberley znajdują się złoża 
diamentów. 

15. Popularne zwierzę hodowlane: owca. 

16. Kuchnia Aborygenów Bush Tucker Food 
bogata jest w zioła i potrawy z kangurów, żółwi, 
węży, jaszczurek, insektów bogatych w białko. 



17. Zwierzęta Australii: kolczatka, diabeł tasmański, 
kangur, koala, emu, konik morski. 
18. Uluru – magiczna góra Aborygenów, jedyny na 
świecie monolit- jednorodna skała. Znajduje się w 
parku narodowym Uluru-Kata Tjuta. Zmienia kolor w 
zależności od promieni słonecznych. 
19. Sydney Opera House – słynny budynek opery 
znajduje się na półwyspie Bennelong Point. 
20. U wybrzeży Australii znajduje się największa na 
świecie rafa koralowa Great Barrier Reef. (w Morzu 
Koralowym – stanowi Dziedzictwo Światowe 
Przyrodnicze) 
21. Najważniejsze święto Australian Day 26 stycznia 





 Canberra 



 Oto symbol Australii: 









 

 



https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://cdn2.festivalarchive.com/wp-content/uploads/2013/11/Sydney-Festival-2013-Opera-House-Projected-250x200.jpg&imgrefurl=http://www.festivalarchive.com/genre/soul/&docid=wy2yRAEFBV90MM&tbnid=v7r_8wYJdUcyBM&w=250&h=200&ei=ajlXVdDjMsG0UPLHgfgL&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c






Sir Sidney Nolan (ur. 22 kwietnia 1917, zm. 28 
listopada 1992) - australijski malarz, 
ilustrator książek i scenograf operowy, jeden z 
czowłowych przedstawicieli australijskiej 
awangardy, w 1938 założyciel ugrupowania 
Contemporary Art Society, działający w 
Australii i Londynie; autor obrazów 
abstrakcyjnych oraz inspirowanych epizodami 
z historii Australii (seria płócien 
przedstawiających ludzi wyjętych spod prawa, 
m.in. cykl obrazów prezentujących losy 
legendarnego rozbójnika Neda Kelly), twórca 
kolaży i australijskich pejzaży, także autor 
scenografii do baletu Serge Lifara Ikar, od 
1950 zamieszkały w Wielkiej Brytanii. 
Jego dzieła były wystawiane m.in. w Moderna 
Museet i City Gallery Wellington. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moderna_Museet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moderna_Museet
https://pl.wikipedia.org/wiki/City_Gallery_Wellington




Russell Crowe 
Jego chyba nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Urodził się co prawda w 
Nowej Zelandii, ale od czwartego roku 
życia mieszka w Australii. Mieszka w 
Sydney, w dzielnicy Woolloomooloo i 
jest współwłaścicielem jednej z 
lokalnych drużyn rugby – Rabbithons. 
W australijskim filmie nie zagrał od 
wielu lat. Nie ukrywa się jednak ze 
swoim pochodzeniem, co najlepiej 
widać w jego wypowiedziach – nie 
udaje amerykańskiego akcentu, mówi 
jak 100% australijczyk bez względu na 
to z kim rozmawia. Na koncie ma 
Oskara za rolę w Gladiatorze. 



https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Russell_Crowe_-_Flickr_-_Eva_Rinaldi_Celebrity_and_Live_Music_Photographer_(2).jpg


Nicole Kidman 
Urodzona na Hawajach, ale wychowała 
się w Australii. Znana głównie z bycia 
byłą żoną Toma Cruisa i botoksu, do 
którego za nic nie chce się przyznać. 
Osobiście nie jestem w stanie oglądać 
filmów, w których gra. Mieszka na pół 
etatu w Sydney. Drugą połowę czasu 
spędza w Stanach. W związku 
małżeńskim z Keithem Urbanem, 
australijskim piosenkarzem country, 
który jest bardzo popularny w USA. Na 
koncie ma Oskara za rolę w firmie 
Hours. Trudno określić z jakim 
akcentem mówi. 





Patrick Victor Martindale White (ur. 28 
maja 1912 w Londynie, zm. 30 
września 1990 w Sydney) – australijski 
prozaik, poeta i dramaturg. Laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 
w 1973. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/28_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/28_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1912
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/30_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1990
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sydney
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury


White urodził się w Londynie, jego rodzicami 
byli jednak Australijczycy i gdy miał 6 
miesięcy cała rodzina wróciła do Australii i 
zamieszkała w Sydney. W wieku 13 lat został 
wysłany do szkoły w Anglii, gdzie – z 
dwuletnią przerwą – kształcił się w 
Cheltenham College i w King’s College na 
Uniwersytecie Cambridge. Najwybitniejszy 
utwór w dorobku pisarza ukazał się w 1961. 
Wóz ognisty to rozbudowana, wielowątkowa 
panorama australijskiego społeczeństwa w 
pierwszej połowie XX wieku. Bohaterami tej 
powieści są kolejne fale imigrantów 
przybywających na Antypody, ale także 
Aborygen oraz cudem uratowany z 
Holocaustu niemiecki Żyd.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sydney
https://pl.wikipedia.org/wiki/King%E2%80%99s_College_(Cambridge)
https://pl.wikipedia.org/wiki/King%E2%80%99s_College_(Cambridge)
https://pl.wikipedia.org/wiki/King%E2%80%99s_College_(Cambridge)
https://pl.wikipedia.org/wiki/University_of_Cambridge
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3z_ognisty
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antypody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holocaust
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
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