
FILIPINY– paostwo w Azji Wschodniej położone na wyspach Archipelagu 
Filipioskiego (Ocean Spokojny). Archipelag składa się z ok. 7100 wysp, które 
cechuje duża różnorodnośd etniczna i kulturowa. Filipiny leżą w strefie klimatu 
równikowego, wilgotnego, monsunowego. 

                      
 

stolica: Manila waluta: peso filipioskie języki urzędowe: filipioski, angielski
  dominująca religia: katolicyzm 

 
Co warto zobaczyd na Filipinach: 
Park Rzeki                       Vigan, dzielnica kolonialna    Rafy Tubbataha                    
Tarasowe pola ryżowe 
Podziemnej     

       
 

Co warto zjeśd i wypid na Filipinach: 
potrawy z ryżu z dodatkiem sosów, różnych gatunków mięs i owoców morza; 
milkfish – narodowa ryba Filipin; lumpie – nadziewane ruloniki z cienkiego ciasta; 
egzotyczne owoce; aromatyczna kawa i herbata 
 
Przed wyjazdem na Filipiny:  
film: Ploning reż. Dante Nico Garcia, Donsol reż. Adolf Alix Jr., In the Bosom of 
the Enemy reż. Gil M. Portes  
książki: Azja Południowo-Wschodnia. Przewodnik ilustrowany, Berlitz 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„sepa” – popularna 

gra, polegająca na 

przekopaniu 

miękkiej piłki przez 

nisko zawieszoną 

siatkę 

Filipiny – biały 

piasek na 

plażach, liczne 

rafy koralowe 

Czekoladowe Wzgórza na wyspie Bohol – w czasie pory suchej  

trwającej od lutego do maja ich roślinnośd przybiera brązową 

barwę. Według jednej z legend wzgórza te są ogromnymi 

odłamkami skał, którymi kiedyś rzucali w siebie zwaśnieni olbrzymi 



MAŁY SŁOWNICZEK POLSKO-FILIPIOSKI 
 
Magandang umaga po (dzieo dobry)                           
Paalam (do widzenia) 
Hi / Kamusta (cześd)                                                                    
Magandang gabi po (dobry wieczór)                           
Magandang gabi po (dobranoc)  
Anong buong pangalan mo? (Jak się nazywasz?)       
Ang buong pangalan ko ay… (Nazywam się…)  
 
Anong horas po? (która godzina?)                             Hindi ko po alam  (nie wiem) 
 
Magkano? (ile to kosztuje?)                                         
Kanan (prawo)                                                         
Kaliwa (lewo) 
Walang anuman (proszę) 
Salamat go  (dziękuję)                                           Dzięki (Salamat)        
 
 
 
 
 
 
                                                         

 
CO TO JEST? 

LAMPA(Lampara)      OKNO (Ventana) 

TOREBKA (Bag)          DŁUGOPIS (Pen) 

 

KSIĄŻKA (Libro / Aklat) 

                                                                               STÓŁ (Lamesa pang magaarat) 

   

                             KRZESŁO (Upuan)                                  

 

                       
   
  

 

JAK SIĘ MASZ?  

(+)  (–) 
świetnie    ++   magaling                              
dobrze       +     mahusay                                       
jako tako   +/–  medyo 
kiepsko      –     napakasama 
źle              – –  masama po 
 

KTO TO JEST? 

KOBIETA (Babae)  
STUDENTKA (Estudyante) 

MĘŻCZYZNA  (Lalake) 
STUDENT (Estudyante) 
 

ZEGAREK 

(Relo)   

KOMÓRKA 
(mobile 
Phone)   

 

sjikp.us.edu.pl 

 


