
AUSTRALIA 



Australia 

 
Najmniejszy kontynent świata położony na półkuli 
południowo - wschodniej, znacznie oddalony od pozostałych 
lądów. 
 
Otaczają go wody trzech oceanów: Spokojnego, Indyjskiego oraz 
Południowego. Największą wyspą zaliczaną do Australii jest 
Tasmania. 

 



Miasta Australii 

 
 

• Canberra jest stolicą Australii. Miasto to leży 
w obrębie Australijskiego Terytorium 
Słonecznego i jest największym miastem 
Australii położonym w środku lądu. 
Canberra ma 457 563 mieszkańców 



Miasta Australii 

 
• Sydney to miasto położone 

nad Pacyfikiem. Jest 
największym miastem 
Australii z liczbą ludności 
wynoszącą 5,3 mln 
mieszkańców 



Miasta Australii 

 
• Melbourne to miasto w 

południowo-wschodniej 
Australii położone nad 
zatoką Port Phillip. Jest 
drugim co do wielkości 
miastem Australii z liczbą 
ludności wynoszącą 5 mln 
mieszkańców. 



Rdzenni mieszkańcy Australii 

 
• Aborygeni przybyli do 

Australii wg różnych źródeł 
od ok. 125 do 50 tys. lat 
temu, prawdopodobnie z 
południowo-wschodniej 
Azji przez pomost wyspowy 
dzisiejszej Indonezji. 



 



Wielka rafa koralowa 

 
 
Jest największą na świecie rafą koralową, położoną wzdłuż północno-
wschodnich wybrzeży Australii, na Morzu Koralowym. Największa na 
Ziemi pojedyncza struktura wytworzona przez organizmy żywe, 
widoczna z kosmosu jako biała smuga na tle błękitnego oceanu. 
Rozciąga się na przestrzeni ponad 2300 km 



Roślinność 

 
• Eukaliptus to rodzaj drzew i krzewów 

należący do rodziny mirtowatych. 
Eukaliptusy tworzą wiecznie zielone lasy lub 
zarośla. Zostały one również 
rozpowszechnione na tropikalnych 
obszarach Afryki, Azji i Ameryki 
Południowej. 



Roślinność 

 
• Drzewo butelkowe, pochodzące ze stanu 

Queensland w północnej Australii. Jego 
nazwa pochodzi od pnia w kształcie butelki, 
który może być nawet szeroki na 3.5 metra. 



Zwierzęta 

Koala            Kangur 



10 faktów o Australii 

• Na Australijskich Alpach jest więcej śniegu niż na Szwajcarskich Alpach 
• 90% Australijczyków żyje na wybrzeżach 
• Na Tasmanii jest najczystsze powietrze na świecie 
• Wielka Rafa Koralowa jest największym ekosystemem na świecie 
• W Australii znajduje się ponad 60 regionów winiarskich 
• Wielka Wyspa Piaszczysta jest największą wyspą piaskową na świecie 
• Linia przewozowa Indian Pacific to najdłuższy, prosty odcinek torów kolejowych na świecie 
• Wielka Oceaniczna Droga jest największym na świecie pomnikiem ofiar wojny 
• 80% australijskich zwierząt nie występują nigdzie indziej 
• 2.5 kilometra Góry Uluru mieści się pod ziemią 

 



Pytania do Państwa 

• Kto jest głową państwa? 
• Kto odkrył Australie? 
• Największe miasto Australii? 
• Kim są Aborygeni? 
• Gdzie znajduje się największa opera? 



Odpowiedzi 

• Kto jest głową państwa?  
 Królowa Australii Elżbieta II 
• Kto odkrył Australie? 
 Kapitan James Cook 
• Największe miasto Australii? 
 Sydney 
• Kim są Aborygeni? 
 Rdzennymi mieszkańcami Australii 
• Gdzie znajduje się największa opera? 
 Największa opera znajduje się w Sydney 



Dziękujemy za uwagę 

Anna Podgórska 
Adrian Piątek 
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