
Zabytki świata



Taj Mahal 

Indyjskie mauzoleum wzniesione przez Szahdżahana z dynastii 
Wielkich Mogołów, na pamiątkę przedwcześnie zmarłej, 
ukochanej żony Mumtaz Mahal.
Taj Mahal został wzniesiony w Agrze, mieście nad rzeką 
Jamuna, w indyjskim stanie Uttar Pradesh.



Krzywa Wieża w Pizie

 Jest jedną z najbardziej znanych budowli na świecie. Znajduje się ona w 
niewielkim miasteczku w Toskanii, w środkowych Włoszech. istocie jest 
dzwonnicą (kampanilą) katedralną i należy do kompleksu zabudowań w 
stylu romańskim 



Wielki Chiński Mur

Ma długość 2400 kilometrów, jest największą budowlą wzniesioną 
kiedykolwiek przez człowieka. Ciągnie się on od miasta Ciajükuan 
(Jiayuguan) u północnego podnóża gór Nan-Szan na wschód do 
miasta Szanhajkuan (Shanhaiguan) nad Morzem Żółtym.



Wieża Eiffla 

Najbardziej znany obiekt 
architektoniczny Paryża, 
rozpoznawany również jako 
symbol Francji. Jest najwyższą 
budowlą w Paryżu i piątą co do 
wysokości we Francji.Wieżę 
zbudowano specjalnie na 
paryską Wystawę Światową w 
1889 roku.



Rzymskie Koloseum

Amfiteatr w Rzymie, wzniesiony w latach 70-72 do 80 n.e. 
przez cesarzy z dynastii Flawiuszów.



Statua Wolności

Posąg na Wyspie Wolności w Nowym Jorku u ujścia Hudsonu. 
Symbol wolności, Nowego Jorku i Stanów Zjednoczonych.Został 
wzniesiony w latach 1884–1886.



Big Ben

Wieża zegarowa w 
Londynie w Wielkiej 
Brytanii.Budowę tej 
neogotyckiej wieży podjęto 
1834 r.



Sfinks

To mityczne stworzenie, przedstawiane zazwyczaj jako 
lew z ludzką głową.
Wizerunek ten wywodzi się z czasów egipskiego Starego 
Państwa.



Mount Rushmore

4 października 1927 roku rozpoczęto tworzenie jednego z największych 
pomników świata. Przez kolejnych 14 lat w zboczu Mount Rushmore 
wykuwano gigantyczne popiersia czterech prezydentów USA: 
Waszyngtona, Jeffersona, Roosvelta i Lincolna



CN Tower - 
Canada`s National 

Do niedawna najwyższa wolno stojąca 
budowla na świecie , o wysokości 
553,33 m, znajdująca się w Toronto, w 
Kanadzie. Otwarta w 1976 roku.



Brama Brandenburska 

Znak rozpoznawczy i symbol połączonego Berlina – niegdyś stojąca 
na ziemi niczyjej, symbolizowała podział miasta przez mur berliński.
Po upadku muru Brama została ponownie otwarta 22 grudnia 1989 
roku.



Reichstag

Jest siedzibą niemieckiego parlamentu . Dzięki swej nowej, udostępnionej 
do zwiedzania szklanej kopule projektu Sir Normana Fostera jest 
magnesem przyciągającym największe w  Berlinie rzesze publiczności.



Łazienki Królewskie w 
Warszawie

Zespół pałacowo-parkowy 
w Warszawie z licznymi 
zabytkami 
klasycystycznymi, 
założony w XVIII wieku z 
inicjatywy króla 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. 



Sukiennice w Krakowie 

Podlegały przez wieki wielu przemianom i ich obecny kształt w niczym nie 
przypomina dawnych sukiennic. Już w roku 1257 książę Bolesław 
Wstydliwy przy lokacji Krakowa zobowiązał się postawić kramy sukienne. 



Panteon
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