
Kraje Bliskiego 

Wschodu 



Obejmuje on głównie państwa położone w południowo-zachodniej Azji. Najczęściej 

do krajów Bliskiego Wschodu zalicza się: Arabię 

Saudyjską Bahrajn, Cypr, Egipt, Irak, Iran, Izrael z Palestyną, Jemen, Jordanię, Katar,

Kuwejt, Liban, Oman, Syrię, Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W sumie zajmują 

one powierzchnię ok. 9,7 mln km² z liczbą ludności wynoszącą 450 mln mieszkańców 

(2016).

INFORMACJE OGÓLNE



WYBRANE KRAJE BLISKIEGO 

WSCHODU



Stolica – Rijad

Powierzchnia całkowita: 2 149 690 km² (13 miejsce na świecie)

Liczba ludności: 31 787 580 (47 na świecie)

Waluta – Rial Saudyjski (SAR)

Religia dominująca – islam 

Forma rządów – monarchia absolutna

Głowa państwa - Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud

ARABIA SAUDYJSKA



1. Obecnie rządzący król i zarazem premier nosi tytuł „Strażnika Dwóch 

Świątyń”.

2. Arabia Saudyjska nie ma konstytucji.

3. W Arabii Saudyjskiej istnieje kara śmierci, chłosta i tortury. 

Organizacja Freedom House zaliczyła Arabię Saudyjską do grupy państw, 

w których systematycznie łamie się prawa człowieka. Kara śmierci 

grozi za zabójstwo, uczestnictwo w proteście 

politycznym, gwałt, apostazję, rozbój, przestępstwa narkotykowe, 

przejawianie skłonności homoseksualnych i czary.

4. Działalność partii politycznych jest zakazana.

CIEKAWOSTKI



Stolica – Abu Zabi

Powierzchnia całkowita - 83 600 km² (115 na świecie)

Liczba ludności - 9 400 000 (93 na świecie)

Waluta – dirham (AED)

Religia dominująca – islam

Forma rządów - monarchia konstytucyjna i elekcyjna

Głowa państwa - Chalifa ibn Zajid Al Nahajjan (prezydent)

Szef  rządu - Muhammad ibn Rasheed al-Maktoum

ZJEDNOCZONE EMIRATY 

ARABSKIE



1. Zjednoczone Emiraty Arabskie dzielą się na siedem emiratów

rządzonych przez emirów. Władza w emiratach jest przekazywana z ojca 

na syna.

2. Przemysł Zjednoczonych Emiratów Arabskich opiera się głównie na 

wydobyciu ropy naftowej. Przetwórstwo „czarnego złota” to wciąż 

główny dział przemysłu. Dużo inwestuje się w turystykę, a dzięki 

wolnemu rynkowi i braku podatków i ceł również w sektor finansowy. 

Bardzo szybko rozwija się budownictwo. W kraju 

panuje boom inwestycyjny. Budowanych jest wiele dróg, autostrad, hoteli, 

wieżowców i apartamentów.

3. Językiem urzędowym jest język arabski.

CIEKAWOSTKI



ZJEDNOCZONE EMIRATY 

ARABSKIE



BURJ KHALIFA – NAJWYŻSZY 

BUDYNEK ŚWIATA- 828M



Stolica – Kair

Powierzchnia całkowita – 1 001 450 km² (30. na świecie) 

Liczba ludności – 100 000 408 (13. na świecie)

Waluta – funt egipski (EGP)

Religia dominująca – islam

Forma rządów – demokracja

Głowa państwa – prezydent Abd al-Fattah as-Sisi

Szef  rządu – premier Moustafa Madbouly

EGIPT



1. Staroegipska nazwa kraju oznacza „Czarny Ląd” i odnosi się do żyznych 

gruntów wzdłuż Nilu, będących przeciwieństwem sąsiadującej z nimi 

pustyni, „Czerwonego Lądu”.

2. Egipt podzielony jest na 27 muhafaz. Prowincje dzielą się dalej na okręgi, 

miasta i wsie.

3. Dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny – szczególnie produkcja 

nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyków – a także 

przemysł włókienniczy i odzieżowy, dający obecnie ok. 1/4 wartości 

ogólnej produkcji przemysłowej.

4. W roku 2010 przybyło do Egiptu ponad 14,8 mln. turystów.

CIEKAWOSTKI



5. W Aleksandrii znajduje się Bibliotheca Alexandrina. Biblioteka została 

wzniesiona dla upamiętnienia starożytnej Biblioteki Aleksandryjskiej, która 

spłonęła w I wieku p.n.e.

6.  W Egipcie znajdują się Piramidy w Gizie czyli zespół historycznych 

budowli obejmujący dwie największe piramidy zbudowane w starożytnym 

Egipcie (piramidę Cheopsa i piramidę Chefrena) oraz mniejszą piramidę 

Mykerinosa i towarzyszące im obiekty. W 1979 kompleks starożytnych budowli 

został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

CIEKAWOSTKI



Bibliotheca Alexandrina

EGIPT



Piramidy w Gizie

EGIPT



Jak powinna ubierać się kobieta?

To, jak powinna być ubrana kobieta, jest w krajach muzułmańskich bardzo

istotną kwestią. Choć panie mają do wyboru kilka typów strojów zgodnych

z zasadami ich religii, ubiór preferowany przez społeczeństwo jest różny

w zależności od państwa.

Muzułmanki mogą ubierać się w:

• burkę (strój zakrywający całe ciało, w tym oczy zakryte siatką

umożliwiającą widzenie)

• nikab (strój zakrywający całą twarz z wyjątkiem oczu)

• czador (najczęściej czarny strój bez otworów na ręce)

• hidżab (chustę zakrywającą włosy, uszy i szyję, ale nie ramiona i twarz)
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