您好
(dzień dobry)

几点了? (która godzina?)
不知道. (nie wiem)

你好
(dzień dobry do 12.00)

我没手表.
(nie mam zegarka)

你好
(DZIEŃ DOBRY PO 12.00)

这个多少钱?
(ile to kosztuje?)

再见
(do widzenia)

这个 5 元
(to kosztuje pięć juanów)

你好
(cześć)

不好意思,请问….在哪里 ?
(przepraszam, gdzie jest...?

晚上好
(dobry wieczór)

右边(w prawo)

晚安
(dobranoc)

左边 (w lewo)

你好
(cześć)

对不起 (przepraszam)

您贵姓 (Jak się nazywasz?)

请 (proszę)

Nazywam się … 我姓…

谢谢 (dziękuję)

请让一下 (proszę mnie przepuścić)

谢谢 (dzięki)
(Jak masz na imię)你叫什么名字？
Mam na imię….我叫…
JAK SIĘ MASZ?你好吗?

CO TO JEST?这是什么?
LAMPA 灯

(+)

(–)
OKNO 窗户

świetnie

++好极了

dobrze
jako tako

TOREBKA 包

DŁUGOPIS 笔

+很好
+/–一般/马马虎虎

kiepsko
źle

–不好
– –很糟

KSIĄŻKA 书

KTO TO JEST?这是谁?
KOBIETA 女

STUDENTKA 学生
STÓŁ 桌子

MĘŻCZYZNA 男

STUDENT 学生

KRZESŁO 椅子

NAUCZYCIELKA 老师
KOMÓRKA 手机 / TELEFON 电话
ZEGAREK 手表

Chiny

– paostwo w Azji wschodniej. Chiny to najbardziej zaludnione paostwo świata (ponad 1,3 mld

ludzi). Jeśli chodzi o powierzchnię są 3. paostwem świata. Chiny graniczą z: Afganistanem, Bhutanem, Birmą,
Indiami, Kazachstanem, Kirgistanem, Koreą Północną, Laosem, Mongolią, Nepalem, Pakistanem, Rosją,
Tadżykistanem i Wietnamem. Od 1949 w Chinach rządzi Komunistyczna Partia Chin. Nauka zajmująca się
zagadnieniami związanymi z Chinami to sinologia.

stolica: Pekin
waluta: yuan
język urzędowy: chioski

Co warto zobaczyd w Chinach?:
Zakazane Miasto
Wielki Mur

Armia Terakotowa

Klasztor Shaolin

Co warto zjeśd i wypid w Chinach?:
Kuchnia chioska różni się w zależności od regionu w którym przebywamy.
chioskie piwo - Tsingtao (nazwa najpopularniejszego piwa i nazwa browaru)
chioska wódka – Baijiu (ma kilka rodzajów, wyróżniają się one odmiennymi zapachami)
Běijīng kǎoyā – kaczka po pekiosku
pai huang gua – zielone ogórki z czosnkiem i olejem sezamowym
pierogi – gotowane, smażone, wiele rodzajów, wegetariaoskie i z mięsem – do wyboru, do koloru
Ważne chińskie święta:
Chioski nowy rok – obchody trwają ok. 15 dni. Chioski nowy rok kooczy się świętem lampionów.
Święto środka jesieni – obchodzone piętnastego dnia ósmego miesiąca kalendarza chioskiego
Święto Smoczych Łodzi – obchodzone piątego dnia piątego miesiąca.

Przed wyjazdem do Chin:
- film: Ostatni cesarz (1987), Cesarzowa (2006), Zawieście czerwone latarnie (1991), Karate Kid (2010)
- książka: Włóczędzy, Dzikie Łabędzie. Trzy córy Chin, Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe

