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Kanada – flaga 
 



Ciekawostki 
• Kanada do dziś pozostaje 

monarchią konstytucyjną, z Elżbietą 
II jako głową państwa i utrzymuje 
demokrację parlamentarną.  

• Kanada jest krajem dwujęzycznym i 
wielokulturowym, w którym na 
poziomie federalnym obowiązują 
dwa języki oficjalne: angielski i 
francuski (w ich kanadyjskich 
odmianach). 

• Nazwa Kanada pochodzi od słowa 
kanata (lub kanada) oznaczającego 
w języku Irokezów i Huronów wieś 
lub osadę. 



Stolica - Ottawa 

• Miasto jest oficjalnie 
dwujęzyczne. 

• Średni dochód pracującego 
mieszkańca wynosi 23 061 
lub 39 713 dolarów 
kanadyjskich rocznie, a 
średni dochód rodzinny 
wynosi 73 507 dolarów. 
Mężczyźni zarabiają średnio 
47 203 dolarów, kobiety – 31 
641 dolary 



Znane miasta - Toronto 
• Największe miasto w 

Kanadzie, 
• Język angielski jest 

językiem ojczystym dla ok. 
52% mieszkańców 
Toronto. Ponad 50% 
obecnych mieszkańców 
Toronto jest imigrantami, 
co daje miastu drugie 
miejsce na świecie co do 
ich liczby po Miami w USA. 
Polonia w zespole 
miejskim Toronto, według 
badań Kanadyjskiego 
Urzędu Statystycznego, 
liczy 266 700 osób (2011). 



Znane miasta - Québec  
• Stolica prowincji 

Québec, 
• Drugie najludniejsze 

miasto prowincji 
Quebec po Montrealu 
położonym 233 
kilometry na 
południowy zachód. 

• Dla większości 
mieszkańców 
Québecu, tak jak i 
prowincji Quebec, 
pierwszym językiem 
jest francuski. 



Znane miasta - Montreal 
• W latach 1844–1849 

Montreal był stolicą 
Prowincji Kanady. 

• Jest to drugie co do 
wielkości miasto 
Kanady, największy 
port morski wschodniej 
części kraju oraz 
główny ośrodek 
gospodarczy i 
kulturalny 
francuskojęzycznej 
części Kanady. 
 



Znani Kanadyjczycy – Leslie Nielsen 
• Aktor i komik znany z 

takich filmów jak 
„Naga Broń”, 
„Szklanką po 
łapkach”, „Czy leci z 
nami pilot?” czy „Pan 
Magoo”. 



Znani Kanadyjczycy – Jim Carrey 
• Kanadyjski aktor i komik 

znany z takich filmów jak 
„Ace Ventura”, „Maska” 
oraz „Głupi i głupszy”. 



Wodospad Niagara 
• Wodospad na rzece 

Niagara, na granicy 
Kanady, prowincja 
Ontario i USA, stan 
Nowy Jork. 

• Nocą wodospady są 
podświetlone. 
Szczególnie 
interesująco 
wyglądają zimą, kiedy 
zamarzająca woda 
tworzy dużych 
rozmiarów sople. 
 


	Kanada
	Kanada – flaga
	Ciekawostki
	Stolica - Ottawa
	Znane miasta - Toronto
	Znane miasta - Québec 
	Znane miasta - Montreal
	Znani Kanadyjczycy – Leslie Nielsen
	Znani Kanadyjczycy – Jim Carrey
	Wodospad Niagara

