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KoloseumKoloseum w Rzymie 

– amfiteatr, na arenie  
którego 
w starożytności 
odbywały się igrzyska. 

Jest to duża, eliptyczna 
budowla z pojemną 
widownią, która mogła 
pomieścić od 45 do 50 
tysięcy widzów.  



Panteon w Rzymie

Panteon w Rzymie – 
okrągła świątynia 
poświęcona bóstwom 
planetarnym oraz 
ówcześnie 
panującemu 
cesarzowi. 
Od VII wieku 
Panteon jest 
użytkowany jako 
katolicki kościół 
pw. Santa Maria ad 
Martyres. 



KRzywa wieża 
w Pizie

Krzywa Wieża 
– symbol miasta Pizy. 

W istocie jest 
dzwonnicą katedralną. 

Wieża ma 55 m 
wysokości i jest aż 
o ponad 4 metry 
odchylona od pionu, 
ponieważ następuje 
stopniowe 
obsuwanie się 
gruntu, na którym 
postawiono wieżę.



Watykan - miasto-państwo na terenie Włoch i 
najmniejsze państwo świata.
 
Bazylika Świętego Piotra  - wedle tradycji 
bazylika stoi na miejscu pochówku św. Piotra, 
uznawanego przez katolików za pierwszego 
papieża – jego grób leży pod głównym ołtarzem. 

Grób papieża - Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra

BazyliKa św. PiotRa 
na watyKanie



wezuwiusz
Wezuwiusz – jedyny 
czynny wulkan 
leżący bezpośrednio 
na kontynencie 
europejskim. 
Najbardziej znany 
jest wybuch 
Wezuwiusza z 79 
roku, w którym 
zniszczone zostały 
rzymskie miasta 
Pompeje 
i Herkulanum.



Etna na 
Sycylii

Najwyższy 
i największy 
w Europie 
stożek 
wulkaniczny

Wybuch wulkanu etna 
23 luty 2021 r.



CoRno GRande

Corno Grande 
(inna nazwa 
Monto Corne) 
–najwyższy 
szczyt Apeninów 
– 2912 m n.p.m. 
Nazwa w języku 
włoskim 
oznacza „Wielki 
Róg”.



Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc_de_Courmayeur

monte BianCo di CouRmayeuR 
wys. 4748 m n.p.m. lub 4765 m n.p.m., 
jest najwyższym szczytem Włoch.



Gondole

Cały 
transport 
w Wenecji 
odbywa się 
na łodziach 
zwanych 
gondolami.



KaRnawał
 we Włoszech 

najhuczniej 
obchodzony 

jest 
w Wenecji. 

Słynie z 
oszałamiających 
masek i strojów.



We Włoszech 
wynaleziono takie 
sprzęty jak: 
termometr, fortepian, 
barometr, baterie, 
okulary, telefon, 
ekspress do kawy. 

Pierwsze skrzypce 
pojawiły się właśnie 
we Włoszech 
w 1500 roku.
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