
PRZEWODNIK 
Polish-Spanish Guide

Po kulturze

polskiej i hiszpaoskiej



Religia
Religion

Polska - Katolicyzm Hiszpania - Katolicyzm

Sanktuarium Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze

Sagrada Familia - Barcelona



Święta kościelne
Christian holoidays

Polska – Boże Narodzenie Hiszpania – El dia de los Reyes

Trzech Króli



Święta narodowe.
National holidays

Polska – Święto Odzyskania 

Niepodległości 11 listopada

Hiszpania – Dzieo Kolumba

12 października



Powierzchnia
Area

Polska – 312696 km Hiszpania – 505944 km22



Ustrój polityczny
Political system

Polska - demokratyczny

• Typ paostwa – republika 
parlamentarna

• Głowa paostwa – prezydent

Hiszpania – demokratyczny

• Typ paostwa – królewska 
monarchia parlamentarna

• Głowa paostwa – król Filip 
VI Burbon



Język urzędowy
Languages

Polska - polski Hiszpania - hiszpaoski

W Hiszpanii status urzędowego ma 
język: kastylijski (potocznie zwany 
hiszpaoskim) oraz regionalnie 
także: katalooski, baskijski, galicyjski
i aranejski. Zgodnie z zapisem 
w konstytucji Hiszpanii, każdy 
obywatel tego kraju ma obowiązek 
znad język kastylijski.

Za ogólnopolski wzorzec wymowy języka 
standardowego przyjmuje się wymowę 
warszawską. 
Podstawowe dialekty terytorialne języka 
polskiego to:
dialekty główne:

wielkopolski;
małopolski,

dialekty północne:
mazowiecki, gwara białostocka,
gwara łowicka;

dialekty kresowe:
północnokresowy;
południowokresowy.



Liczba ludności (mln)
Population

Polska – 38 036 118 

Mniejszości narodowe 
i etniczne stanowią:
Ślązacy(847 tys.),
Kaszubi (233 tys.),
Niemcy (148 tys.),
Ukraiocy (51 tys.),
Białorusini (47 tys.),
Romowie (17 tys.),
Rosjanie (13 tys.),
Łemkowie (11 tys.),
Litwini (8 tys.)
i Żydzi (8 tys.)

Hiszpania – 47 326 687

Największymi mniejszościami są:
Rumuni (673,017tys.),
Marokaoczycy (769,050 tys.),
Ekwadorczycy (135,045 tys.),
Kolumbijczycy (165,608 tys.),
Boliwijczycy (ok. 99,220 tys.) 
i Brytyjczycy (240,934 tys. – 761 tys.) 
oraz ludnośd z pozostałych krajów 
afrykaoskich, a nawet z krajów 
dalekiej Azji (418,602 tys.), 
w tym Chioczycy (215,748 tys.). 



Edukacja
Education

Polska  

Nauczanie jest bezpłatne 
i obowiązkowe dla dzieci 
w wieku 7–18 lat. Nauka 
w szkole podstawowej 
trwa 8 lat. Szkoła średnia: 
3-letnia branżowa szkoła
I stopnia, oraz

4-letnie liceum 
ogólnokształcące

i 5-letnie technikum 

zakooczone maturą.

Hiszpania 

Nauczanie jest bezpłatne 
i obowiązkowe dla dzieci 
w wieku 6–16 lat. Nauka 
w szkole podstawowej trwa 6 
lat, w szkole średniej również 6 
lat w dwóch cyklach: I – 4-letni 
będący kontynuacją szkoły 
podstawowej i II – 2-letni, 
przygotowujący do studiów 
i zakooczony maturą.



Sport narodowy
National sposrts

Polska - piłka nożna Hiszpania - piłka nożna



Kuchnia narodowa
Cuisine

Polska – schabowy, pierogi. Hiszpania - paella


