
WŁOCHY 

RZYM 

COLOSEUM - właściwie amfiteatr Flawiuszów – amfiteatr w Rzymie, wzniesiony w latach 

70-72 do 80 n.e. przez Wespazjana i Tytusa – cesarzy z dynastii Flawiuszów 

 

FORUM ROMANUM - inna nazwa to Forum Magnum – najstarszy plac miejski w Rzymie, 

otoczony sześcioma z siedmiu wzgórz: Kapitolem, Palatynem, Celiusem, Eskwilinem, 

Wiminałem i Kwirynałem. Główny polityczny, religijny i towarzyski ośrodek starożytnego 

Rzymu, miejsce odbywania się najważniejszych uroczystości publicznych 

 



FORUM TROJANA - Pomnik Wiktora Emanuela II, egzonim wariantowy: Ołtarz Ojczyzny; 

nazywany także: Vittoriano – neoklasycystyczny pomnik, znajdujący się w Rzymie, w rione 

Campitelli, na północnym zboczu Kapitolu, przy placu Weneckim. 

 

PANTEON - okrągła świątynia na Polu Marsowym, ufundowana przez cesarza Hadriana w 

roku 125 na miejscu wcześniejszej z 27 r. p.n.e., zniszczonej w pożarze w 64 r. n.e. Budową 

gmachu kierował Apollodoros, zesłany, po czym prawdopodobnie stracony później przez 

cesarza. 

 



 

WATYKAN - Bazylika Św. Piotra i Pawła - rzymskokatolicka bazylika na Wzgórzu 

Watykańskim, zbudowana w latach 1506–1626, na miejscu starszej bazyliki 

wczesnochrześcijańskiej, fundacji cesarza Konstantyna Wielkiego, jedna z czterech bazylik 

większych Rzymu oraz jedna z wielu bazylik papieskich (dawniej patriarchalnych), 

sanktuarium, jeden z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych. 

 

ASYŻ - włoskie miasto i gmina położone na południowy wschód od Perugii, w regionie 

Umbria, w prowincji Perugia. Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwały 24 443 

osoby, 131,4 os./km². W starożytności istniała na tym terenie niewielka osada etruska. W III 

wieku p.n.e. pod panowaniem rzymskim jako Asisium. 

 



NEAPOL - miasto położone w południowych Włoszech, w centrum Zatoki Neapolitańskiej. 

Stolica regionu Kampania oraz Prowincji Neapol. Miasto położone jest u podnóża 

Wezuwiusza. Neapol jest trzecim pod względem populacji miastem Włoch, ustępując pod 

tym względem Rzymowi oraz Mediolanowi. 

 

POMPEJE - miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Neapol w 

pobliżu ruin starożytnych Pompejów, założone w 1891 roku. Według danych na rok 2004 

gminę zamieszkiwało 25 751 osób, 2145,9 os./km². W miejscowości znajduje się Papieskie 

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej oraz stacja kolejowa Pompei 

 



ETNA – czynny stratowulkan we Włoszech, na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Najwyższy i 

największy w Europie stożek wulkaniczny. Etna zajmuje powierzchnię co najmniej 1250 km². 

Wulkan zaczął powstawać ok. 500 tys. lat temu. Pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z 

ok. 1500 roku p.n.e. 

 

 



PALERMO - miasto i gmina we Włoszech, w regionie Sycylia, w prowincji US Palermo. 

Panormos powstało już w starożytności, jako kolonia fenicka. Według danych na rok 2009 

gminę zamieszkiwało 657 936 osób, 4140,6 os./km². Palermo jest kulturalną, gospodarczą i 

turystyczną stolicą Sycylii. 

 

FLORENCJA - miasto w środkowych Włoszech, nad Arno, u stóp Apeninów, stolica 

Toskanii i prowincji Florencja, stolica Włoch w latach 1865–1871. W 2006 roku liczyła 366 

tys. mieszkańców. 

 



WENECJA – miasto i gmina na północy Włoch nad Adriatykiem, stolica regionu Wenecja 

Euganejska. Ludność Wenecji w granicach administracyjnych wynosi około 260 tys. 

mieszkańców, z czego większość mieszka na lądzie stałym, a historyczne centrum 

zamieszkuje niecałe 60 tys. 

 

 

 

 



WERONA - miasto położone w północno-wschodnich Włoszech, w regionie 

administracyjnym Wenecja Euganejska. Leży nad rzeką Adygą, u podnóża Alp Weneckich. 

Jest znaczącym ośrodkiem handlu i jednym z bogatszych miast północnych Włoch. Z 264 650 

mieszkańcami stanowi drugie pod względem liczby ludności miasto w regionie 

 

PIZA – miasto we Włoszech, w Toskanii, 85 379 mieszkańców, nad rzeką Arno, oddalone o 

13 km od wybrzeża Morza Tyrreńskiego. Piza jest także jedną z prowincji Toskanii o 

powierzchni 2448 km², zamieszkaną przez 384 957 osób. 

 



MEDIOLAN - miasto i gmina w północnych Włoszech, stolica prowincji Mediolan i regionu 

Lombardia. Położone na północno-zachodnim skraju Niziny Padańskiej pomiędzy rzekami 

Ticino, Adda, Pad i Alpami. Mediolan położony jest na wysokości 122 m n.p.m. 

 

Monte Cassino – wzgórze we Włoszech, nad doliną rzeki Liri, między Rzymem i Neapolem. 

Wysokość 519 m n.p.m. U podnóża góry znajduje się miasto Cassino. Na szczycie wznosi się 

opactwo benedyktyńskie. W czasie II wojny światowej miały tu miejsce walki pomiędzy 

wojskami alianckimi a niemieckimi. 

 


