


Powierzchnia : 551 695 km²

Skrajne punkty
Na północ – Bray-Dunes, Nord 51°05′N 
2°32′E

Na południe – Îles Lavezzi, na Korsyce 
41°20′N 9°15′E

Na zachód – Île d’Ouessant, w Bretanii 
48°27′N 5°08′W
Na wschód – okolice Cervione, Haute-
Corse 42°17′N 9°33′E

Linia brzegowa: 3427 km (2 783 km bez 
wysp) 

Francja graniczy z następującymi 
państwami:

Andora – 56,6 km,
Belgia – 620 km,

Hiszpania – 623 km,

Luksemburg – 73 km,
Monako – 4,4 km,

Niemcy – 451 km,

Szwajcaria – 573 km,
Włochy – 488 km,



• Ratatouille

• Ślimaki 

• Francuskie Sery 

• Zupa Cebulowa 

• Owoce Morza 

• Croissants



Piłka nożna

Amerykanie ten sport nazywają soccer (piłka nożna), ale na całym świecie funkcjonuje nazwa football (piłka nożna). Można powiedzieć, że piłka 
nożna znana jest od wieków. Francuska reprezentacja zajęła drugie miejsce podczas Mistrzostw Świata w 2006 roku i zdobyła Puchar Świata w 
1998 roku. Niestety Francja zajmuje drugie miejsce jeśli chodzi o ilość kontrowersji na boisku.

Tenis

Wśród popularnych francuskich sportów znajduje się także tenis. To tutaj co roku, wiosną najlepsi zawodnicy świata przybywają na kort na 
Roland Garros, by sprawdzić swoje umiejętności. Tenis jest prawie tak samo popularny jak futbol i zajmuje on drugie miejsce. Ostatnim 
Francuzem, który wygrał French Open był Yannick Noah w 1983 roku. Natomiast ostatnia Francuzka, która triumfowała w tych zawodach to 
Mary Pierce.

Piłka ręczna

Chociaż Francja nie miała oficjalnego zespołu piłki ręcznej do początku 1990 roku, to od tego czasu zawodnicy dobrze spisywali się podczas 
swoich występów. Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1993 roku Francuzi zajęli 3. miejsce, w tym samym roku dotarli do finału Mistrzostw 
Świata. Natomiast na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2005 roku powtórzyli swój sukces z 1993 roku, zdobywając brąz. Piłka ręczna jest 
uprawiania w szkołach podstawowych i średnich na terenie Francji, a reprezentacja zyskała popularność wśród wszystkich kibiców kraju.  

Rugby

Francuzka drużyna rugby jest uważana za jedną z najlepszych drużyn w Europie. Każdego roku Francja uczestniczy w Pucharze Sześciu Narodów, 
wraz z Anglią, Irlandią, Włochami, Szkocją i Walią. Francuska reprezentacja zwyciężyła w tych zawodach aż 14 razy! W aktualnym rankingu 
plasuje się ona na 8. miejscu.

Kolarstwo

Nie można zapomnieć o znanym na całym świecie Tour de France. Impreza ta odbywa się każdego roku w lipcu i trwa trzy wyczerpujące 
tygodnie. Chociaż to prawda, że Lance Armstrong wygrał siedmiokrotnie Tour de France i tym samym zwiększył popularność tego turnieju, to nie 
ma żadnych wątpliwości, że francuskie tereny, które czasami mogą być bardzo zdradliwe, szczególnie podczas deszczu przyczyniły się do 
podniesienia zainteresowania kolarstwem.



Największą wspólnotę religijną stanowi Kościół katolicki, głównie rzymscy katolicy, 
istnieje też grupa 15 tysięcy wiernych obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, niewielkie 
grupy mariawickie Kościoła Katolickiego Mariawitów, inne grupy katolickie to: Misja 
Starokatolicka we Francji, prowincja francuska Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów, Kościół Świętej Marii i Kościół liberalnokatolicki. Na terenie Francji 
działają również Kościoły prawosławne: Rosyjski Kościół Prawosławny, Patriarchat 
Konstantynopolitański (Grecka Metropolia Francji), Rumuński Kościół Prawosławny, 
Serbski Kościół Prawosławny, Patriarchat Antiocheński i licząca 40 tysięcy wiernych 
wspólnota koptyjska. We Francji działają również wspólnoty protestanckie. 
Francuska Federacja Protestancka obecnie zrzesza większość francuskich wyznań 
identyfikujących się z Reformacją i jej spuścizną, przede wszystkim francuskich: 
luteran, ewangelików reformowanych, baptystów, adwentystów dnia siódmego, 
ewangelikalnych chrześcijan oraz zielonoświątkowców.  We Francji działa również 
prawie 132 tysiące głosicieli Świadków Jehowy. Inne główne wyznania to islam i 
judaizm. 



Francja kojarzy się najczęściej z wysoko rozwiniętą kultura i sztuka, a także elegancja. Już od 
czasów średniowiecza Francja byla europejskim centrum intelektualnym i artystycznym, 
szczyt rozwoju osiągając w XVIII i XIX w. W Paryżu atmosfera tamtych czasów jest 
wyczuwalna do dziś. Francja jest nazywana stolica mody. Malarstwo i architektura wpisują 
się w kulturę Francji, tworząc jej niepowtarzalny klimat. Do dziś wzbudzają zachwyt i 
fascynację. Poruszają swym bogactwem. Malarze, którzy wpisali się w kulturę Francji, przez 
lata wyznaczając kierunek w rozwoju sztuk wizualnych to : 

• Paul Gauguin 

• Ambroise Dubois 

• Claude Monet 

• Paul Cezanne 

• Jean- Baptise Oudry 

• Jean Antoine Watteau 



Francuzi wolny czas spędzają aktywnie, najczęściej uprawiając sport. Do 
najpopularniejszych sportów należy jazda na rowerze, rugby i piłka 
nożną, a także tenis, jeździectwo i żeglarstwo. Nadal grywa się również 
w tradycyjna narodowa grę w kule (boules).



Bagietka, ślimaki, francuskie wino, beret, ekskluzywne perfumy – to najczęściej 
spotykane skojarzenia w odniesieniu do Francji i ich mieszkańców. Kraj jest 
przede wszystkim znany ze słynnego miasta Paryż, będącego zarówno stolica 
modnym elegancji, jak i romantycznych wycieczek. W tym ujęciu prawdziwy 
Francuz powinien być chłodnym elegantem, zapraszającym partnerkę do 
restauracji na wieży Eiffla serwującej ślimaki.

• Francuz smakosz

Tym, co najczęściej kojarzy nam się z Francją jest specyficzna kuchnia. Z tego 
kraju pochodzą zarówno najwymyślniejsze, jak i najdziwniejsze, a zarazem 
najbardziej ekskluzywne dania. Mieć kucharza Francuza poczytuje się do dziś za 
zaszczyt i stawia restaurację czy hotel na wysokim szczeblu w gastronomicznej 
hierarchii. Luksus zaczyna się już od śniadania i słynnych croisantów, a nie omija 
takich dań, jak ślimaki, żabie udka, creme brulee czy zupa żółwiowa. Jednym 
słowem Francuz, to człowiek, który nigdy nie je, tylko stale coś degustuje 
popijając znakomitym winem w świetnej restauracji. Francuz też słynie z 
zamiłowania do wina i ekskluzywnych szampanów, jakich nie produkuje się 
nigdzie na świecie. Wynalazkiem Francuzów jest także majonez.

• Moda awangardowa

Powszechnie uważa się, że każdego Francuza można poznać po berecie i koszuli 
w prążki. W rzeczywistości jest to jedynie utarte przekonanie z czasów 
gawroszów, bowiem jako stolica mody Francja raczej hołduje najnowszym 
trendom, a wiec dostosowuje stroje do sezonu. W rzeczywistości faktycznie 
beret jest niejako sztandarowym nakryciem głowy i do dziś nosi go wielu 
Francuzów, zwłaszcza w tych biedniejszych dzielnicach. Trudno też spotkać 
grubego Francuza. Wynika to zapewne z mało tuczącej kuchni, która obfituje w 
owoce morza oraz sprowadza się raczej do degustowania, czyli jedzenia w 
małych ilościach, a nie objadania się do pełniej sytości. Typowy Francuz stale 
bywa głodny.

Arogancja, zarozumiałość i hipokryzja

Francuzi w przekonaniu Europejczyków są narodem zimnym i aroganckim. Z 
założenia nie przejmują się innymi, dbają tylko o siebie, a innych traktują z góry. 
Uważają się za naród bardziej wartościowy, lepiej wykształcony i obeznany 
zwłaszcza w dziedzinie sztuki i mody. Z drugiej strony są też narodem 
tolerancyjnym, pozwalając innym żyć po swojemu, ale nie ingerują w sprawy 
innych. Stale też są z czegoś niezadowoleni, co owocuje licznymi strajkami z 
najdrobniejszej okazji. Jest to też przejaw demonstrowania swojego poczucia 
niezależności i prawa do wolności.

• Tchórzostwo i romantyzm w jednym

Francuzi zawsze byli uważani za najlepszych kochanków na świecie. Tu właśnie zrodziły 
się różne nietypowe techniki, które wzorowano na Kamasutrze. Sama Francja, a 
zwłaszcza Paryż uważany jest za miasto zakochanych, czemu sprzyja klimat kafejek 
ulicznych i charakterystyczne uliczki starego miasta. Z drugiej strony ten romantyczny 
kochanek zwykle okazuje się tchórzem, co oczywiście nie zawsze ma odzwierciedlenie 
w rzeczywistości. Chociaż pokutuje przekonanie, że francuskie czołgi są wyposażone w 
cztery biegi wsteczne na pięć ogółem, to w przeszłości można się doszukać wielu 
przykładów bohaterstwa tego narodu. Przykładem może być chociażby słynna 
rewolucja francuska.

• Pozorne szaleństwo, przesądy i dziwne przepisy

Przeglądając materiały archiwalne, stare filmy czy bardziej współczesne produkcje 
można w nich znaleźć wiele nonsensownych przepisów, które często budzą śmiech. 
Francuzi znani są z lekkiego szaleństwa i dziwnych, często niezrozumiałych zachowań. 
Szczególnie zwariowane jest francuskie prawo, które wkracza do każdej dziedziny 
ludzkiego życia. Pojawiają się w nim takie nonsensy, jak zakaz umierania zanim nie 
wykupi się działki na cmentarzu. Istnieje też przepis, który zakazuje nazywania świni 
imieniem Napoleon oraz, że popielniczka jest bronią śmiercionośną i w związku z tym 
nie może być noszona w miejscu publicznym. Francuzi są tez uważani za naród 
przesądny. Dowodzi tego przestrzeganie różnych zasad, jak układanie chleba dnem do 
góry, wróżące głód, czy nakrycie głowy na stole przynoszące pecha. 



Prezydent Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron – francuski polityk, 
urzędnik państwowy i bankowiec. Minister gospodarki, przemysłu i 
cyfryzacji w latach 2014–2016, prezydent Republiki Francuskiej i z 
urzędu współksiążę Andory od 14 maja 2017.

Premier - Jean Castex. Francuski urzędnik państwowy, prawnik i 
samorządowiec. Od 2020 premier Francji.

Gérald Darmanin - Minister Działalności Publicznej i Finansów
Annick Girardin - Minister Terytoriów Zamorskich Francji
Bruno Le Maire - Minister Gospodarki
Françoise Nyssen - Minister Kultury
François Bayrou - Minister Sprawiedliwości, Minister Stanu
Agnès Buzyn - Minister Solidarności i Zdrowia
Jacques Mézard - Minister Rolnictwa i Żywności
Muriel Pénicaud - Minister Pracy
Frédérique Vidal - Minister Szkolnictwa Wyższego, Badań i Innowacji
Laura Flessel - Minister Sportu


