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BBC Brit
BBC Brit to kanał adresowany przede wszystkim do młodych mężczyzn. Znajdą w nim wszystko, co uwielbiają: od samochodów przez biznes po programy dokumentalne i naukę. 
Kanał stanowi idealne miejsce, gdzie można się czegoś nauczyć, ale i pośmiać w towarzystwie najbardziej ujmujących i ekscentrycznych gwiazd telewizji.
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Who Wants to Be a Millionaire z Jeremym Clarksonem seria 2

Jeremy Clarkson powraca z nowym sezonem najpopularniejszego teleturnieju na świecie. Piętnaście pytań, cztery koła ratunkowe i milion funtów do wygrania! A także kilka 
nowości w formule programu, m.in. pytanie do prowadzącego. Który z uczestników zachowa zimną krew i sięgnie po najwyższą wygraną?



Brytyjski Top Gun: piloci myśliwców
F35 Lightning to najnowsze i najbardziej zaawansowane myśliwce bojowe na świecie. Dambusters, czyli piloci ze słynnej eskadry Królewskich Sił Powietrznych, przechodzą właśnie 
szkolenia, by zasiąść za ich sterami. Krytykowany ze względu na ogromne koszty projekt ich zakupu o wartości 9 miliardów funtów został zrealizowany mimo wielu przeszkód. 
Teraz myśliwce stanowią część brytyjskiej armii. Nowe pokolenie pilotów elitarnej jednostki przygotowuje się do walki na froncie i uczy obsługiwać nową maszynę. Tymczasem  
w brytyjskiej szkole Top Gun kandydaci na pilotów myśliwców walczą o miejsce w prestiżowej eskadrze Dambusters.



Największe mity historii USA
Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wojna secesyjna, marzenie o supremacji i amerykański sen. To mity narodowe, które definiują tożsamość USA. Czy jednak możemy 
bezgranicznie ufać podaniom historycznym? Program udowadnia, że dzieje Stanów Zjednoczonych od setek lat są mitologizowane, a amerykańską tożsamość tworzy wiele 
półprawd oraz naciąganych opowieści. Czy wydarzenia znane nam jako momenty triumfu rzeczywiście takimi były? Udowadniamy, że bohaterami narodowymi często kierowały 
niecne motywy i stosowali nieetyczne zagrywki. Czy to możliwe, by u podstaw jednej z największych legend narodowych na świecie leżała nie tylko prawda historyczna, lecz także 
mity i manipulacje? Historyczka Lucy Worsley z humorem oraz przy pomocy szeregu przykładów udowadnia, że tak właśnie jest.



Top Gear
Przygotuj się na kolejną rundę testów najlepszych aut świata! Do startu z nową serią programu przygotowuje się także ekipa prowadzących. A wśród nich: aktor komediowy Paddy 
McGuinness, legenda krykieta Freddie Flintoff oraz dobrze już znany widzom kierowca rajdowy Chris Harris. Łączy ich wspólna misja - miłość do samochodów i wyzwanie, aby 
najpopularniejsze na świecie motoryzacyjne show wynieść na jeszcze wyższy poziom.



Guy Martin
Tej jesieni zapraszamy na serię programów z Guy’em Martinem - popularnym brytyjskim mechanikiem ciężarówek i motocyklistą rajdowym. Fascynują go pojazdy - od największych 
po najszybsze. Swoją pasją dzieli się na kanale BBC Brit.



Steve Backshall kontra północna ściana Eigeru
Północna ściana góry Eiger w szwajcarskich Alpach jest najtrudniejszym podejściem w historii ekstremalnego alpinizmu. Przez lata uważana była za nie do zdobycia. Zabiła tylu 
ludzi, że zaczęto ją nazywać „ścianą śmierci” oraz „ludojadem”. Mimo stosunkowo niewielkiej wysokości (3870 m), jej nazwa przyprawia o dreszcze najlepszych alpinistów na 
świecie. Podczas prób jej zdobycia zginęło aż 64 śmiałków. Wyzwanie postanawia podjąć podróżnik i prowadzący programy BBC Earth Steve Backshall. Po miesiącach ciężkich 
treningów fizycznych oraz przygotowań psychicznych Steve w towarzystwie elitarnych wspinaczy przybywa do Szwajcarii, aby wspiąć się na szczyt okrutnego Ogra (z niem. ‘eiger’ 
– ‘ogr, ludożerca’). Ekipa szybko odkrywa, że pionowa ściana nie jest jedynym wyzwaniem, które na nich czeka.
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