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DANIA –
MAGICZNY KRAJ

Dania jest to państwo położone w Europie
Północnej. Jest ona magiczny krajem
Skandynawskim, który od lat zachwyca swym
pięknem i nietuzinkową atmosferą. Mieszkańcy
Danii uchodzą za jednych z najszczęśliwszych
ludzi na świecie może to dzięki temu, że potrafią
cieszyć się małymi rzeczami, spotkaniami w
gronie najbliższych w ciepłej i przyjaznej
atmosferze. Leży pomiędzy Morzem Bałtyckim,
a Morzem Północnym. Dania składa się z dwóch
części: półwyspu i szeregu wysp, skupiających
się po jej wschodniej stronie. Największe wyspy
to Zelandia, Fionia, Lolland, Bornholm i Falster.
Dania graniczy z Niemcami (68 km) i Szwecją od
wschodu poprzez Cieśninę Sund (80 km).



DANIA W 
LICZBACH

• Powierzchnia: 43 094 km2

• Populacja: ok. 5,7 mln 
mieszkańców

• Gęstość zaludnienia: 131 
osób/km2

• Długość linii brzegowej: 
7.314 km

• Długość granicy lądowej: 
68 km (Niemcy)



FLAGA I HERB 
NARODOWY DANII 

Flag Danii jest czerwonym prostokątem z
białym krzyżem. Według legendy flaga
spadła z nieba 15 czerwca 1219 w czasie
krucjaty liwońskiej duńskiego króla
Waldemara II do Estonii. Z nią w ręku
wygrał bitwę niedaleko dzisiejszego
Tallinna. Herb narodowy Danii sięga
czasów króla Waldemara I Wielkiego. W
polu złotym, trzy lwy błękitne kroczące w
słup, koronowane i uzbrojone czerwono,
pomiędzy dziewięcioma czerwonymi
sercami.

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FFlaga_Danii&psig=AOvVaw3aO56H-g6US8JMu2pMaEjZ&ust=1587230365507000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjX44b87-gCFQAAAAAdAAAAABAD


HERB NARODOWY 

W Danii oficjalnie przyjęte są dwa hymny 
państwowe: hymn królewski ,,Kong Kristian’’ 
(Król Chrystian) i hymn narodowy ,,Der er et 
yndigt land’’ (Jest taki piękny kraj). W czasie 
obchodów świąt państwowych, podczas 
festynów, zawodów sportowych Duńczycy 
śpiewają hymn ,,Der er et yndigt land’’, który 
słyszymy w tle.



JĘZYK 
DUŃSKI

• Językiem urzędowym Danii jest język duński,
który występuje w wielu regionalnych
dialektach.

• Najpowszechniej znanym językiem obcym jest
język angielski. Wiele osób zna również język
niemiecki.

KILKA ZWROTÓW PO DUŃSKU:

Dzień dobry - Godmorgen

Dobry wieczór - Godaften

Dziękuję - Tak

Tak - Ja

Nie - Nej

• Jeśli chcesz poznać więcej słów w języku 
duńskim zachęcam do obejrzenia krótkiego 
filmiku w którym poznasz kilka podstawowych 
zwrotów w tym języku 
https://www.youtube.com/watch?list=PL2u7zFx
Lgz_WIUhDHSsBHb83g5lJuEbwg&time_contin
ue=3&v=HZlwJirbsHM&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?list=PL2u7zFxLgz_WIUhDHSsBHb83g5lJuEbwg&time_continue=3&v=HZlwJirbsHM&feature=emb_title


DUŃSKA WALUTA
W Danii obecnie płaci się za pomocą koron 
duńskich. Korona duńska obowiązuje w Danii już 
od 5 maja 1873 roku. 



RELIGIA W DANII

Religia w Danii zdominowana jest 
przez luteranizm. Chociaż około 
78% populacji należy do Kościoła 
Duńskiego, frekwencja w 
świątyniach wynosi poniżej 5%. 
Członkami innych 
wspólnot religijnych jest około 5% 
ludności, a 17% ludności nie należy 
do żadnej wspólnoty religijnej.



MONARCHIA 
KONSTYTUCYJNA

Dania jest najstarszą europejską monarchią z 
zachowaną ciągłością dziedzicznej władzy 
monarszej. W Danii władzę ustawodawczą 
sprawuje jednoizbowy parlament noszący 
nazwę Folketing (179 deputowanych) 
wybierany na 4-letnią kadencję. Obecnie na 
tronie duńskim zasiada królowa Małgorzata 
II, córka Fryderyka IX i królowej Ingrid, z 
dynastii oldenburskiej, zamężna z księciem 
Henrykiem. Następcą tronu jest starszy syn 
królowej, książę Fryderyk. Dania 
jest monarchią konstytucyjną od 5 czerwca 
1849 roku.



KOPENHAGA –
STOLICA DANII

• Kopenhaga jest stolicą i największym miastem Danii. 

• W Kopenhadze panuje klimat nadmorski charakteryzujący się 
częstymi opadami oraz dużą wilgotnością powietrza..

• Kopenhaga nie należy do najstarszych miast Danii, chociaż 
ślady ludzkiej egzystencji na tym miejscu pochodzą z epoki 
kamiennej. Od momentu przeniesienia centrum władzy 
królewskiej do Kopenhagi posiadanie miasta było równoznaczne 
z posiadaniem władzy nad krajem. Kopenhaga była usytuowana 
w samym środku Królestwa Danii przy Sundzie, który był 
ważnym szlakiem handlowym i źródłem podstawowych 
dochodów kraju z nakładanych ceł.

• Okres po zakończeniu wojen napoleońskich to czasy 
niezwykłego rozkwitu kulturalnego Kopenhagi. Nigdy dotąd nie 
działało tutaj tylu wybitnych pisarzy (np. H.Ch.Andersen), 
filozofów (np. S. Kierkegaard), rzeźbiarzy (np. B. Thorvaldsen) i 
malarzy. Prężnie rozwijały się również środowiska studenckie 
dając początek prądom odrodzenia narodowego i 
demokratyzacji życia politycznego. Na tej fali w 1848 r. doszło w 
stolicy do demonstracji przed Zamkiem Królewskim 
Christiansborg, której uczestnicy domagali się wprowadzenia 
konstytucji. Została ona przyjęta w roku następnym, a 
Christiansborg stał się siedzibą duńskiego parlamentu, 
Folketingu. 



CUDOWNE MIEJSCA DANII
Nyhavn – kanał i ulica w centrum Kopenhagi, 

położona między Kongens Nytorv a przystanią. Fasady 
domów pomalowane są charakterystycznymi 

jaskrawymi kolorami. Ulica jest atrakcją turystyczną, 
ponadto znajduje się tu przystań turystyczna.

Ogrody Tivoli – położony w centrum Kopenhagi park 
rozrywki i ogród. Otwarty 15 sierpnia 1843, jest drugim pod 

względem wieku parkiem rozrywki świata, znajdującym się w 
pobliskim Klampenborg. Obecnie Tivoli jest najczęściej 

odwiedzanym parkiem rozrywki w Skandynawii, oraz trzecim 
najczęściej odwiedzanym w Europie



CUDOWNE MIEJSCA DANII
Mała Syrenka – posąg dłuta Edvarda Eriksena, 
przedstawiający postać z baśni Mała Syrenka 

autorstwa Hansa Christiana Andersena, znajdujący się 
w porcie w Kopenhadze..

Amalienborg – oficjalna rezydencja duńskich 
monarchów i duńskiej rodziny królewskiej w 

Kopenhadze od 1794. Określana również jako zimowy 
pałac królewski, ponieważ zwykle jest wykorzystywany 
przez duńskich monarchów w miesiącach zimowych.



CUDOWNE MIEJSCA DANII
Ny Carlsberg Glyptotek – muzeum sztuki w 

Kopenhadze poświęcone kulturze starożytnej basenu 
Morza Śródziemnego oraz XIX-wiecznej sztuce 

francuskiej i duńskiej. Założone w 1882 przez znanego 
duńskiego browarnika, kolekcjonera i mecenasa sztuki, 

Carla Jacobsena jako dar dla społeczeństwa.

Zamek Egeskov - znajduje się na południowo-
zachodnim wybrzeżu Fionii w Danii. Jest najlepiej 
zachowanym zamkiem na wodzie europejskiego 

renesansu. Wzniesiono go w 1554 roku na 
fundamencie z dębowych pali.



CZAS WOLNY W DANII 
Chwyć rower i włącz się w duński rytm życia. 
Duńczycy szczególnie szczycą się swoim 
dziedzictwem kulturowym, dlatego często 
uczestniczą w różnorodnych imprezach 
kulturalnych. W Danii bardzo popularne jest 
bywanie na wystawach, festiwalach filmowych, 
koncertach, w teatrach, baletach czy operach 
oraz po prostu podziwianie architektury. W Danii 
jest dużo teatrów, muzeów, często odbywają się 
koncerty, festiwale – przyciągające ludzi z całego 
świata. Duńska telewizja pokazuje filmy 
zagraniczne w językach oryginalnych z duńskimi 
napisami, zatem studenci, którzy przyjechali z 
innych krajów, większość filmów mogą oglądać w 
języku angielskim albo francuskim.



KUCHNIA DANII

Kuchnia duńska nie posiada skomplikowanych i 
czasochłonnych potraw. Duńczycy kierują się zasadą, 
aby nic się nie zmarnowało. Współczesna kuchnia 
duńska powstała w XIX wieku. Mówi się, że jest dość 
tłusta, co wynika nie tylko stąd, że w kraju przez długi 
czas podstawowym zajęciem było rolnictwo, lecz także 
ze srogich i długich zim. Tradycyjne potrawy duńskiej 
kuchni to kanapki (Duńczycy twierdzą, że znają aż 70 
różnych wariantów!). Do najbardziej znanych dań 
gorących należą gotowany dorsz z sosem 
musztardowym, roztopionym masłem, jajkiem na 
twardo, chrzanem i gotowanymi ziemniakami, 
pieczona kaczka z jabłkami, śliwkami, 
karmelizowanymi ziemniakami, kapustą i brązowym 
sosem. Duńska gastronomia jest znana na całym 
świecie, szczególnie słyną duńskie ciasteczka 
(wienerbrod), migdałowe obwarzanki, rogale 
(kransekage), ciasto z jabłkami (aeblekage).



CIEKAWOSTKI 
NA TEMAT 
DANII

W Danii jest ponad dwa razy więcej rowerów niż samochodów.

Lego wynaleziono w Danii.

Dania jest uważana za najszczęśliwszy kraj na świecie.

Większość Duńczyków wie jak pływać, a lekcje pływania są częścią 
obowiązkowego programu nauczania we wszystkich szkołach państwowych.

Duńczycy piją średnio cztery filiżanki kawy dziennie.

Duńczycy uwielbiają ciasteczka. Można je kupić w większości sklepów.



KKKKKRZYŻKHÓWKA O 
DANIIKZJ

1. JEST TO OFICJALNY JĘZYK URZĘDOWY W DANII.

2. STANOWI GŁÓWNY ŚRODEK TRANSPORTU DLA 
MIESZKAŃCÓW DANII. DANIA POSIADA ICH 
DWÓKROTNIE WIĘCEJ NIŻ SAMOCHODÓW

3.  ………… JUTLANDZKI STANOWI 70 % POWIERZCHNI 
DANII.

4.  ZESTAW KLOCKÓW DO ZABAWY DLA DZIECI KTÓRY 
PIERWSZY RAZ ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY W DANII.

5.  KOLOR TŁA FLAGI DANII NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ 
BIAŁY KRZYŻ.

6. NALEŻĄCA DO DANII WYSPA POŁOŻONA NA 
PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA 
BAŁTYCKIEGO.

7. GŁÓWNA I DOMINUJĄCA RELIGIA W DANII.

8. IMIĘ OBECNEJ KRÓLOWEJ DANII.

9. LICZBA PAŃSTW Z KTÓRYMI GRANICZY DANIA.

HASŁO:  KOPENHAGA - stolica i największe miasto 
Danii położone wschodnim wybrzeżu wyspy Zelandia i 
częściowo Amager. Obecnie zamieszkuje ją 518 574 
osób.
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DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


