
Królestwo Hiszpanii/Reino de España

Państwo położone w zachodniej części Europy Południowej,
głównie na Półwyspie Iberyjskim, obejmujące także Baleary na Morzu Śródziemnym,
Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim, mniejsze wysepki oraz tereny w północnej Afryce.



Podział administracyjny

Hiszpania jest podzielona na 17 wspólnot autonomicznych ( Comunidades Autónomas), 
które cieszą się dużą autonomią.



Główne miasta Hiszpanii

Madryt i Barcelona są uważane za dwa największe miasta Hiszpanii. 
Madryt jest ponadto stolicą kraju i liczy ponad trzy miliony mieszkańców.
Ludność Hiszpanii koncentruje się głównie w miastach, a do najbardziej zaludnionych należą:
Ponad 1,5 mln mieszkańców: Madryt i Barcelona.
Ponad 500 000 mieszkańców: Walencja, Sewilla, Saragossa i Malaga.
Ponad 300 000 mieszkańców: Murcja, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, 
Alicante/Alacant i Kordoba.



Ustrój polityczny

Hiszpania jest monarchią parlamentarną, obecnie królem jest Filip VI.
Suwerenność należy do narodu, a obywatele uczestniczą w sprawach publicznych
poprzez przedstawicieli wybieranych w wolnych wyborach,
które zwykle odbywają się co cztery lata.



Turystyka

Bogate w eksponaty muzea oraz jeden z najcieplejszych klimatów na kontynencie
sprzyjają masowej turystyce, która stanowi jeden z filarów gospodarki przynoszących znaczne dochody. 
Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Hiszpanię systematycznie wzrasta. 
Wypoczywają oni głównie na wybrzeżu śródziemnomorskim czy na Balearach.
Dużą popularnością cieszą się także Wyspy Kanaryjskie, ale również góry

czy malownicze regiony w centrum kraju.



Ciawostki o Hiszpanii
●Nazwa kraju Hiszpania wywodzi się od słowa Ispania, które oznacza Ziemię Królików.

●Język hiszpański wymieniany jest w pierwszej piątce najczęściej używanych języków na świecie.

●Hiszpanie sprowadzili do Europy m.in.: ziemniaki, tytoń, pomidory, kakao, kukurydzę.

●Hiszpania to największy producent oliwy z oliwek na świecie. Jej udział w tym rynku to aż 44 proc.

●Za najpopularniejszy sport w Hiszpanii uznaje się piłkę nożną (fútbol) i walkę byków (corrida)



Ciekawostki cd.
●Narodowym przysmakiem Hiszpanów jest paella.

●Hiszpański jest językiem urzędowym w 23 krajach świata.

●Hiszpanie mają 2-członowe nazwiska. Pierwszy człon odnosi się do pierwszego nazwiska ojca, 
a drugi człon do pierwszego nazwiska matki.

● Zgodnie ze zwyczajem Hiszpanie całują się w policzek na powitanie.

●La Tomatina to hiszpańska bitwa na pomidory. 
Odbywa się każdego roku w ostatnią środę sierpnia.

●Hiszpania to najcieplejszy i najbardziej suchy kraj w Europie.



Muchas gracias por su atención

Kacper Malski

(Dziękuję bardzo za uwagę)
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