Canada is the second largest country in the world (after Russia). There are
Rocky Mountains and Mackenzie Mountains in the west of Canada. A border between the
Unites States of America and Canada is created by Niagara Falls.

The area of Canada is nearly 10 million square kilometers, population is about 33
million people. Canada consists of 10 provinces. The capital of Canada is Ottawa. The largest
city is Toronto. The other big cities are: Montreal and Vancouver. ‘O Canada’ is the national
anthem of Canada.

The official languages are English and French. The citizens of Ottawa speak both of
them. The sign of red maple-leaf is the symbol of Canada. The industry provides among
others the maple syrup.

John Cabot in 1497discovered Newfoundland and Labrador. He gave possession to the
king of England. So now Canada although it is an independent country, the head of state is
Queen Elizabeth II.
French-speaking population of Quebec wants to separate from Canada. Despite the British
government Frenchmen in the area preserved their language and the Catholic faith.

The interesting facts:
-

CN Tower in Toronto is over 550 meters and is one of the tallest buildings in the
world. It has a viewing platform at a height of 440 meters.

-

Maple syrup is concentrated sweet juice collected from the sugar maple. It was
recognized long ago by the indigenous people of the valley of St. Lawrence River.
Today it is very popular in Canada and the United States as an addition to pancakes
and waffles.
Canadians drive on the right side of the road (the same as in Poland).Polish driving
license holders can use it for the first 3 months of your stay. Canadians measure the
speed in kilometers per hour, and distance in kilometers.

-

Some of the biggest National Parks of Canada:
- Banff National Park

-Glacier National Park

- Jasper National Park

Polish version – wersja polska

Kanada - jest drugim co do wielkości (po Rosji) krajem na świecie. Na
zachodzie znajdują się Góry Skaliste i Góry Mackenzie. Od południa graniczy z USA, m.in.
wodospadem Niagara.
Powierzchnia Kanady wynosi prawie 10 mln km kw., liczba ludności wynosi ok. 33
milionów. Kanada składa się z 10 prowincji. Stolicą jest Ottawa. Największym miastem jest
Toronto. Poza tym inne duże miasta to Montreal i Vancouver. ‘O Canada’ – hymn narodowy
Kanady
Oficjalnymi językami są: angielski i francuski. W Ottawie mieszkańcy mówią w obu
tych językach. Symbolem Kanady jest czerwony liść klonu. Przemysł spożywczy wytwarza
m.in. syrop klonowy.
John Cabot w 1497 odkrył Nową Funlandię i Labrador. Przekazał posiadanie królowi
Anglii. Dlatego obecnie Kanada choć jest niepodległym krajem, to głową państwa jest
królowa brytyjska Elżbieta II.
Francuskojęzyczna ludność prowincji Quebec chce odłączyć się od Kanady. Mimo brytyjskiej
władzy Francuzi na tym terenie zachowali swój język i wiarę katolicką.
Ciekawostki.


Wieża CN Tower w Toronto ma ponad 550 metrów i jest jednym z najwyższych
budynków na świecie. Ma platformę widokową na wysokości 440 metrów.



Syrop klonowy to zagęszczony słodki sok zbierany z klonu cukrowego. Został
dostrzeżony dawno temu przez rdzennych mieszkańców doliny rzeki Św. Wawrzyńca.
Dziś jest bardzo popularny w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych jako dodatek do
naleśników i gofrów.



Kanadyjczycy jeżdżą po prawej stronie jezdni (tak samo jak w Polsce). Posiadacze
polskiego prawa jazdy mogą go używać przez pierwsze 3 m-ce pobytu. Kanadyjczycy
mierzą prędkość w kilometrach na godzinę, a odległość w kilometrach.

Większe Parki Narodowe Kanady:
-Park Narodowy Banff
- Park Narodowy Glacier
- Park Narodowy Jasper
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