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Verið velkomin til Íslands 

(Witamy na Islandii) 



Islandia to państwo położone na wyspie o tej samej nazwie i innych 
mniejszych wyspach w północnej części Oceanu Atlantyckiego. 

Coś o położeniu geograficznym 

Stolicą państwa, a zarazem największym miastem jest 
Rejkiawik. Jest to najbardziej wysunięta w kierunku północnym 

 stolica świata. 



Pod względem geologicznym Islandia jest najmłodszym obszarem kontynentu 
europejskiego. Kraj ten posiada czynne wulkany i gorące źródła oraz gejzery.   

 
Zgodnie z nazwą, Islandia znaczy „kraj lodu” – około 11 % powierzchni tego  kraju 

zajmują lodowce. 

Trochę geologii 

Askja  
Znany aktywny  

wulkan 

Vatnajökull  
Jeden z najwyższych  
lodowców w Islandii 

Strokkur  
Największy  czynny 

gejzer w Islandii 
 

 

Na Islandii dominują wyżyny i płaskowyże pochodzenia 
wulkanicznego 



 Historia w pigułce  

Islandia należy do najpóźniej zasiedlonych obszarów Europy. 
Pierwsi osadnicy pojawili się w 874 roku.  

Byli to norwescy wikingowie oraz celtyccy osadnicy.  
Islandia pozostała niezależna przez 300 lat, by w XIII wieku 

popaść w zależność norweską, a następnie duńską. 
Częściową autonomię kraj uzyskał w 1874 roku, a 
całkowitą niepodległość, z królem duńskim jako 

tytularną głową państwa w roku 1918 
Podczas II wojny światowej państwo to ogłosiło neutralność, 

jednak Wielka Brytania w maju 1940 roku dokonała inwazji na 
Islandię, chcąc zapobiec zajęciu wyspy przez Niemców.  

W 1944 roku. Islandia ogłosiła się republiką. 



Ustrój polityczny- kilka faktów 

Islandia jest republiką zgodnie z obowiązującą konstytucją z 
1944 r. 

 Głową państwa jest prezydent, który wybierany jest w wyborach 
powszechnych i bezpośrednich co 4 lata.  

Jednak kompetencje prezydenta są mocno ograniczone, a 
głównym podmiotem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy 

parlament. 
Szefem rządu jest wyznaczany przez prezydenta - premier, który 

wraz z resztą gabinetu stanowi władzę wykonawczą.  

Guðni Th. Jóhannesson 

Obecny prezydent Islandii 

 51 lat 



Z życia -Demografia 

Islandie zamieszkuje około 356 991 osób, gęstość zaludnienia to 
3,2 osoby na 1km2, 

gdzie w Polsce gęstość zaludnienia to 123 osoby na 1km2 
przy liczbie ludności 37,97miliona . 

Język obowiązujący na wyspie to język islandzki pochodzący 
z grupy języków skandynawskich. 

Dominującą religią jest Luteranizm, stanowi on powyżej 
75%. 

3,5% ludności stanowią katolicy 
Pozostałe wyznania to min: 

• Zielonoświątkowcy  
• Adwentyści dnia 7 
• Buddyści 
• Muzułmanie 



Przemysł 

Przemysł w Islandii jest stosunkowo młodą dziedziną gospodarki. 
Głównie są to zakłady przemysłu spożywczego na bazie rolnictwa  

i rybołówstwa. 
 

 W ostatnich latach zubożenie zasobów rybnych spowodowało 
konieczność wprowadzenia zakazów i ograniczeń przez co coraz 

bardziej popularne stały się farmy rybne. 
 

Poza tym głównymi zasobami Islandii są energia wodna, energia 
geotermiczna, aluminium i diatomity. 

 W szklarniach ogrzewanych energią geotermiczną uprawiane 
są warzywa i kwiaty, a nawet banany. 



Na czasie - Ekologia 

Islandia jako jeden z pierwszych na świecie krajów przyjął plan całkowitej 
rezygnacji z paliw kopalnianych. 

Powszechnie wykorzystywanym źródłem energii ma być wodór. 
Planuje się wykorzystanie na szeroką skale motoryzacji napędzaną energią 

elektryczną . 
 

O Islandii mówi się, że jest to kraj o najczystszym powietrzu. 
Do produkcji prądu wykorzystuje się elektrownie wodne i geotermalne. 

 
Nadwyżki prądu Islandia wykorzystuje np. do podgrzewania ulic i 

chodników w swoich miastach w okresie zimy.   

Ogromnym problemem Islandczyków jest małe zalesienie kraju. Jest 
ono spowodowane panującym tam klimatem. 

Kolejną bolączką są zanieczyszczenia pochodzące z wulkanów- 
wyrzucają z siebie ogromne ilości CO2 



Kultura  - Twórczość 

To tutaj, w Islandii, 
narodziła się literatura staro 
skandynawska. 
Najcenniejsze znalezisko to 
Eddy – pieśni mityczne i 
heroiczne pisane . 
Niewiele później powstały 
sagi, najpierw opowiadane, 
następnie spisane.  
W sagach historycznych 
dokładnie opisywany był 
ród i miejsca, w których się 
opowieść toczy, dlatego też 
są one ciekawym źródłem 
historii Islandii. Za 
najpiękniejszą z nich 
uchodzi „Saga o Njalu” 
dostępna w naszych 
bibliotekach. 



Kultura- Kuchnia 

Kuchnia Islandii jest typową kuchnią północy 
opierającą się na elementach wyżywienia, które 
były w tym rejonie od zawsze jak: ryby, wyroby 

mleczarskie, zboża i jagnięcina. 
 W kuchni tego kraju najpopularniejsze są dania z 
ryb takich jak: pstrągi, dorsze, łososie, halibuty, 

łupacze, płastugi.  
Do przyprawiania dań często również dodaje się 

sproszkowane algi morskie. Z mięsa tradycyjnymi 
potrawami są: 

 

Hangikjöt  – czyli 
wędzona lub gotowana 
baranina lub jagnięcina 

svið – gotowane głowy 
owcze lub baranie 

lifrarpylsa – pudding z 
wątroby owczej z mąką 

żytnią oraz płatkami 
owsianymi 



 Ciekawostki 

W Islandii możemy zaobserwować piękne zjawisko 
przyrodnicze jakim jest zorza polarna. Zorze można 

podziwiać od października do marca.  

Na Islandii występują zjawiska 
„sprzeczne” z naturą, które przyciągają 
tysiące turystów np. gorące gejzery na 

lodowcach 

W islandzkich sklepach nie jest popularna 
woda w butelce. Woda w kranach jest tak 

czysta, że nikt nie kupuje jej w sklepie 



lok ferðar um Ísland 

(Koniec podróży po Islandii) 
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