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Irlandia na mapie 



Irlandia w pigułce 

• Stolica: Dublin 

• Języki urzędowe: irlandzki, angielski 

• W UE: od 1 stycznia 1973 r. 

• Waluta: euro od 1 stycznia 1999 r. 

• Strefa Schengen: Irlandia wynegocjowała klauzulę opt-out i 
nie jest członkiem strefy Schengen. 

• Ludność : 4 977 400 (2020) 

• Powierzchnia : 70 273 km² 

• Ustrój polityczny – republika, demokracja parlamentarna. 

• Najdłuższą rzeką jest Shannon 386 km. 

 



Dublin 



Flaga 

• Flaga Irlandii to trzy 
pionowe pasy – zielony 
po lewej symbolizuje 
katolików, 
pomarańczowy po 
prawej protestantów, a 
biel między nimi 
dążenie do pokoju 
między wyznawcami 
tych dwóch religii. 

 



Godło  
i Hymn 



Prezydent 
Irlandii 

Michael D. 
Higgins 

 
 



Narodowe symbole 
• zielony shamrock- ma kształt trójlistnej koniczyny. Legenda głosi, iż 

św. Patryk użył jej jako symbolu do zobrazowania, czym jest Trójca 
Święta 

• harfa  

• krzyż celtycki 

• Św. Patryk to irlandzki święty narodowy (choć był Rzymianinem). 
Według starej legendy to święty Patryk, patron tego narodu, 
będzie go sądził w dniu Sądu Ostatecznego.  

• Narodowym symbolem zwierzęcym Irlandii jest jeleń. 

 



Ciekawostki 

• Najsławniejszym irlandzkim świętem jest właśnie Dzień Świętego 
Patryka (17 marca). W tym dniu Irlandczycy noszą przypięty do 
ubrania znaczek w kształcie shamrock. Symbol shamrock widnieje też 
na odznace czapek Gwardii Irlandzkiej 

• Najpopularniejszą irlandzką grą jest hurling – gra zespołowa, w której 
używa się kijów i piłek. Uważana jest za najszybszą grę zespołową 
świata. 

• Irlandia jest ojczyzną regat – pierwsze odbyły się w zatoce Dublina w 
1663 roku. Najstarszym klubem jachtowym na świecie jest irlandzki 
Royal Cork Yacht Club (1720 r.). 

• Irlandia to kraj piwa, spożywa się go tam najwięcej na świecie. 
Irlandzki Guinness to największy browar na świecie. Narodowymi 
alkoholami są ponadto Irish Whiskey, Poitin i Stout. Norma zawartości 
alkoholu we krwi dla kierowców wynosi 0,5 promila. 

• Ostatni dzień karnawału przed Wielkim Postem jest w Irlandii 
świętowany jako Dzień Naleśnika (odpowiednik naszego Tłustego 
Czwartku). 

• Titanic powstał w Irlandii. 



Ciekawostki 

• Irlandzkie zwyczaje są czasem naprawdę niezwykłe. 29 
lutego (czyli co 4 lata) to dzień, w którym to kobiety 
oświadczają się mężczyznom! 

• W dzień urodzin dziecka podnosi się je do góry nogami i 
uderzają delikatnie głową o podłogę na szczęście. Liczba 
uderzeń odpowiada wiekowi dziecka plus jeden. 

• W kraju tym obowiązkowa nauka trwa 10 lat. Początek 
edukacji rozpoczyna się w wieku 5 lat. 

• Średnia długość życia w tym kraju to 80,6 lata (kobiety – 
82,7 lat i mężczyźni – 78,4 lat). 

• Irlandia jest jedynym krajem na świecie, który ma 
instrument muzyczny – harfę – jako symbol narodowy. Ta 
harfa, która stała się wzorem dla symbolu państwowego 
istnieje do dziś, obecnie jest przechowywana w Trinity 
College w Dublinie. Jej historia sięga co najmniej 1300 
roku. 



Muzyka 

• Carrantuohill  

• U2 

• Beltaine  

• Shannon  

• Donegal  

• JRM Band  

• Duan  
 



Pocztówki z Irlandii 



Znane osoby 

• Pierce Brosnan, który 
jest zarówno aktorem jak 

i producentem filmowym. Może
my go zobaczyć m.in.: w filmach 
o agencie 007, w których zagrał 

Jamesa Bonda.  





Znane osoby 

• Bono, a właściwie Paul 
David Hewson, który jest 

muzykiem. Bono jest 
liderem rokowego zespołu 

U2.  
 





Znane osoby 

• Sinéad O’Connor, a właściwie 
Magda Davitt, która jest 

wokalistką, znaną kompozytorką 
oraz autorką tekstów. Jej 

najbardziej znanym utworem 
jest piosenka pod tytułem 
"Nothing compares 2U".  





Znane osoby 

• Colin Farrell, który jest 
aktorem zarówno 

filmowym, jak i 
telewizyjnym. Filmy, w 

których wystąpił to m.in.: 
"Daredevil" i "Rekrut" 
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