
50 цікавих фактів про Францію 
 

1. Франція – найбільша країна в Західній Європі, вона тягнеться від Середземного 
моря до Ла-Маншу. 

Франція – третя за розміром в Європі країна після Росії і України. Слово 
«Франція» означає «земля франків». Франки — германські племена, що жили в 
Північній Європі після падіння Римської імперії. 

2. Населення Франції становить близько 65 мільйонів людей. 3. Середня щільність 
населення становить 115 чоловік на кв. км У великих агломераціях типу Парижа 
щільність доходить до 40 000 осіб на кв. км, але середнє значення в столиці тримається 
на позначці 20 433 чол. на кв. км 

4.  Майже 3000 миль кордонів Франції є береговою лінією, яка омивається трьома 
водоймами: Атлантичним океаном, Середземним морем і протокою Ла-Манш. 

5.  Загальна площа країни становить 635 775 кв. км Європейська частина країни 
має 543 974 кв. км, що становить 86% від загальної. Решту площі складають численні 
заморські департаменти. 

 

 
Єлисейські Поля – це найкрасивіша вулиця в Парижі і у Франції 

 



6. Париж – не просто столиця, але й найбільший і найпопулярніший туристичний 
центр Франції. Париж вважається світовою столицею моди. 

7. Париж не завжди був найромантичнішим містом Франції. Колись він 
називався Лютеція і був древнім кельтським поселенням. 

8. У Парижі серед населення популярний вело транспорт. Для зручності і безпеки 
в столиці Франції побудовано величезну кількість спеціальних велодоріжок, а також 
пунктів прокату велосипедів. 

9. У паризьких парках можна побачити бджолині пасіки. А багато парижани 
після відвідування курсів бджільництва встановлюють вулика у себе на балконах. 

10. Франція приблизно такого ж розміру, що і Техас, а кількість населення це 
подвійна чисельність населення Каліфорнії. 

 

 
Ейфелева Вежа в Парижі 

 
11. Ейфелева Вежа в Парижі отримала звання найвищої штучної структури в 

світі, і вона залишалася на першому місці протягом 40 років. 
12. Національний гімн Франції до цих пір користується величезною 

популярністю в світі. Він називається «Марсельєза». Пісня була написана Клод 
Жозеф Руже де Лилем в 1792 році. Вона називається «Марсельєзою» тому, що це була 
перша пісня солдатів, які прийшли з Марселя до Парижа для підтримки революції. 

13. Перше метро у Франції з’явилося ще в кінці 19-го століття в Парижі. 



14. Три лінії на гербі Франції символізують співчуття, справедливість і 
милосердя. 

15. Найбільш відвідуваною пам’яткою в Парижі є не Ейфелева вежа (5,5 
мільйонів), як могло б здатися і навіть не Лувр (5 мільйонів), це… паризький 
Діснейленд на (13 мільйонів). 

 

 
Водоспад Гаварни 

 
16. Водоспад Гаварни є найвищим у країні. Його висота становить 422 метри. 
17. Концепція джинсового одягу народилася у французькому регіоні Лангедок — 

Руссільон і була імпортована Ливайем Страуссом в Каліфорнію, щоб зробити жорстку 
одяг для золотошукачів. 

18. За офіційними даними у цій країні виробляється понад 400 видів сиру. 
Насправді різновидів деяких сортів може налічуватися до 1000. 

19. Франція займає третє місце в європейському союзі за тривалістю життя 
чоловіків. 

20. Статуя Свободи була зроблена у Франції, і передана США в якості подарунка 
на 100-річчя незалежності 28 жовтня у 1876 року. Статую створив відомий у Франції 



скульптор Фредерік Огюст Бартольді. Особа статуї скульптор взяв з красивої жінки 
Ізабелли Бойєр, дружини Иссака Зінгера, виробника швейних машин. 

 
Лавандові поля у Франції 

 
21. Франція посідає перше місце серед усіх європейських держав по виробництву 

сільськогосподарської продукції. 
22. Сільськогосподарські землі займають 4/5 всієї французької території. 
23. Картопля була заборонена у Франції в період з 1748 року по 1772 рік. 
24. Метод «забороненого плоду» використав французький агроном Пармантье, 

щоб привчити французів до картоплі. Вдень його картопляне поле дуже ретельно 
охоронялася. Проте на ніч охорона йшла поспати і до ранку поле виявлялося 
обібраним. 

25. Самий відвідуваний музей не тільки Франції, але і всього світу — 
розташований в Парижі Лувр, який колись був резиденцією французьких королів. 



 
Скляна піраміда біля Лувру 

 
26. Скляна піраміда, що стоїть біля Лувру, була встановлена як данина поваги 

стародавнім єгиптянам і їх дивовижної культури. 
27. Пиво тут вважається розкішним напоєм і зберігається для особливих 

випадків, а вино подається безкоштовно з більшістю страв. 
28. Нікотин був названий на честь Жана Ніко (1530-1600), французького 

дипломата і вченого, який завіз тютюн у Францію в 1559 році з Португалії. 
29. У Франції в місцевості Грасс – столиці світової парфумерії — вирощують 

унікальну троянду сорту центифолия. Троянда ця знаменита, перш за все, кількістю 
пелюсток. Їх у неї сто. 

30. Франція є батьківщиною першого масового виробника кулькових ручок в 
світі. 

31. Франція вважається батьківщиною готичного мистецтва. Готичне мистецтво 
спочатку було відомо, як французьке мистецтво. Також вона є батьківщиною 
архітектури в стилі бароко. 



32. У Франції існують певні ліміти для радіо і телебачення, які виділяються на 
іноземні фільми, музику і т. п. Перевищувати їх не можна — основна маса всього 
цього повинна бути французької. 

 
33. У середньовічній Франції невірну дружину в якості покарання змушували 

бігти за куркою через все місто абсолютно голою. 
34. Палі були винайдені французькими пастухами, які потребували 

пристосуваннях, щоб долати мокрі болота. 
35. Виходити заміж у білому платті – це французька традиція, яка пішла з 1499 

року. 

 
 
36. Ця дивовижна країна є однією з найбільших виноробних країн світу. 

Налічується близько 17 різних виноробних регіонів, в їх числі Бордо, Бургундія, 
Шампань, Луара і Прованс, які продовжують традиції виноробства у Франції. 

37. До речі, 72% французів з працею розбираються в численних винних 
виробниках, бо тільки у Бордо є більш 9 000 різновидів. Але й найвідоміші у світі 
лікери теж виробляються у Франції, не кажучи вже про коньяк, Кальвадос і інше. 

38. Французи їдять равликів, жаб’ячі лапки і конину. Середній громадянин 
Франції з’їдає в середньому 500 равликів в рік. 



39. Саме в Бургундії більше двох з половиною тисяч років тому почали вживати 
в їжу виноградних равликів. 

40. Франція знаходиться на другому місці по виробництву електроенергії з 
використанням ядерної енергії після США, в той час, як в Європі вона стоїть на 
першому місці. Кількість електроенергії, виробленої у Франції, вище, ніж у 
Німеччині, Великобританії, Іспанії разом узятих. 

 

 
Гора Монблан у Франції 

 
41. Гора Монблан є найвищою точкою Франції. Вона також є найвищою горою 

не тільки в Альпах, але і у всій Західній Європі. 
42. Монблан розташована на кордоні Франції та Італії, а її висота становить 4 810 

метрів. Щорічно проводяться величезна кількість різних змагань з альпінізму. 
43. Також тут розташований відомий у Франції гірськолижний курорт Шамоні. 

Більшість фахівців вже не раз визнавали Монблан кращим в Європі місцем для 
альпінізму і гірськолижного спорту. 

44. Більшість Нобелівських премій в галузі літератури отримали лауреати з 
Франції, з математики країна посідає друге місце. 

45. Найстаріший міст у Парижі називається Новий міст. 



 
 
46. 90% французів їздять тільки на «вітчизняних» автомобілях — «Рено», 

«Пежо» і «Сітроен». 
47. У Україні вища освіта вважається більш престижною, якщо вона отримана в 

державному Вузі, а не приватному, комерційному, а у Франції — навпаки. 
48. У Франції заборонено законом фотографувати французьких поліцейських і 

поліцейські машини. 
49. Місцевий Сен Мішель на північному-заході Франції через припливів і 

відливів в цій частині Атлантичного океану два рази в добу буває островом і два рази 
півостровом. 

50. Франції належить безліч заморських територій в Тихому океані, Полінезії і 
навіть у Південній Америці. 

 
Монмартр в Парижі 
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