


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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JAK POWSTAJE 
SAMOCHÓD?
Ekskluzywna wycieczka po fabrykach najbardziej znanych marek samochodowych na
świecie. W każdym odcinku przedstawiono historię powstania jednej ikony motoryzacji – od
pierwszej śrubki po gotowy pojazd. Twórcy programu bacznie przyglądają się procesowi
produkcji każdego komponentu: hamulców, karoserii, ręcznie szytej tapicerki, a nawet
zawierającego drobiny pyłu księżycowego lakieru. Wchodzą tam, gdzie rozpoczyna się
historia samochodu – do pracowni dizajnerów, biur inżynierów oraz warsztatów
mechaników składających auta w całość.

Poznajemy także historię każdego z producentów i jego plany. Wśród przedstawionych aut
m.in.: Bentley Continental GT, Aston Martin Superleggera, Maserati Quattroporte, Morgan
Plus Six oraz elektryczna odmiana klasycznej londyńskiej taksówki. „Jak powstaje
samochód" to najbardziej kompleksowy dokument opisujący przemysł samochodowy od
kulis.



CUDA INŻYNIERII
Za każdym pozornie niemożliwym do osiągnięcia cudem nowoczesnej inżynierii stoi
konstruktor, który podjął ryzyko związane z zastosowaniem nowego materiału,
zapoczątkował nową technikę budowlaną lub zrewolucjonizował swoją dziedzinę. Program
jest hołdem dla tych właśnie pionierów oraz ich osiągnięć. W każdym odcinku omawiane
jest jedno z inżynieryjnych arcydzieł – od przeczących grawitacji budynków, przez
supernowoczesne okręty, po rakiety kosmiczne.

Widzowie poznają tajniki ich konstrukcji oraz działania. Nowoczesne osiągnięcia
inżynieryjne nie byłyby możliwe, gdyby mnie wizja ich kreatorów oraz setki lat rozwoju
technologicznego ludzkości.



TRUMP W BIAŁYM DOMU
Donald Trump jest najbardziej znaną osobą na całym świecie. Czy zmienił amerykańską
politykę w istne reality show? Jak doszło do tego, że objął urząd prezydenta? Program
dokumentalny stanowi analizę największych zmian we współczesnej historii politycznej
USA.

Dotychczas nie było prezydenta takiego jak Donald Trump. Wkroczył do Białego Domu
pewnym krokiem, a jego zuchwały instynkt biznesmena i doświadczenia z reality TV mocno
wpłynęły na sposób rządzenia państwem, wywracając dotychczasowe koncepcje
prezydentury do góry nogami. W programie wypowiedzi politologów, osób z otoczenia
Trumpa - jego kolegów i oponentów, którzy analizują, jak kontrowersyjny prezydent zmienił
objęty przez siebie urząd oraz - jak prezydentura zmieniła jego.



WHO WANTS TO BE A 
MILLIONAIRE Z JEREMYM 
CLARKSONEM
Jeremy Clarkson, były prowadzący „Top Gear", przedstawia odświeżoną wersję kultowego
teleturnieju, w którym poprawne odpowiedzi na 12 pytań gwarantują uczestnikowi
wygraną w wysokości miliona funtów. Podczas gry może on skorzystać z trzech kół
ratunkowych: telefonu do przyjaciela (30 sekund na konsultację ze znajomym), pytania do
publiczności (sondaż wśród widowni zgromadzonej w studio) oraz pół na pół (eliminacja
dwóch odpowiedzi).

W formule programu także dwie nowości: czwarte koło ratunkowe, czyli pytanie do
prowadzącego (ta opcja nie zawsze prowadzi do wygranej, jednak zazwyczaj wywołuje
salwy śmiechu) oraz możliwość samodzielnego wyznaczenia sumy gwarantowanej, która
dotychczas wynosiła 32 000 funtów. Śmiałkowie chętni spróbowania swoich sił
w teleturnieju muszą jednak najpierw wziąć udział w rundzie eliminacyjnej, podczas której
należy w jak najszybszym tempie uszeregować odpowiedzi.



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.



HISTORIA SZKOCKICH 
KLANÓW
Przedstawiciele legendarnych szkockich klanów to jedni z najsłynniejszych wojowników
świata, wychowani na dzikich i surowych terenach północy. Bohaterscy, waleczni, bezlitośni
oraz niegodziwi, a wśród nich kultowe postacie historyczne, m.in. król Robert I Bruce oraz
Maria Stuart, królowa Szkotów.

Zjednoczone szkockie klany pokonały angielską potęgę militarną i wywalczyły
niepodległość, wykorzystując swoje wpływy, by obalić władców oraz zmienić bieg historii.
Ich dzieje to prawdziwa gra o tron - bezwzględna walka o władzę.




