HISZPANIA

– to paostwo położone na Półwyspie Iberyjskim. Do Hiszpanii należą także Baleary, Wyspy

Kanaryjskie oraz Cauta i Malilla (w Afryce Północnej).
Hiszpania jest podzielona na 17 wspólnot autonomicznych:
Andaluzja (Andalucía)

Aragonia (Aragón)

Estremadura (Extremadura)

Galicia (Galicia)

Kantabria (Cantabria)

Murcja (Murcia)

Katalonia (Cataluña, kat. Catalunya)

Madryt (Madrid)

Kraj Basków (País Vasco, bask. Euskadi)

Nawarra (Navarra, bask. Nafarroa)

Asturia (Asturias)

Baleary (Islas Baleares)

La Rioja (La Rioja)

Kastylia i León (Castilla y León)

Walencja (Valencia, kat. València)

Kastylia-La Mancha (Castilla La Mancha)

Wyspy Kanaryjskie (Islas Canarias)

stolica: Madryt waluta: euro język urzędowy: hiszpaoski dominująca religia: katolicyzm

Co warto zjeść i wypić w Hiszpanii:
gazpacho – danie z pomidorów, oliwy i czosnku
tortilla de patatas – rodzaj omletu z jajek i ziemniaków
paella – składa się głównie z ryżu z mięsem lub owocami morza oraz
z warzywami
chilindron – gulasz z mięsa z pomidorami i papryką
churro – ciastko z mąki, oleju i cukru, smażone w głębokim tłuszczu
sangria – napój na bazie wina, z owocami i sokami owocowymi
UWAGA! Jeśli będziesz w Hiszpanii, pamiętaj o „tapas” – przekąskach
każdym barze. Na „tapasowe polowanie” najlepiej iśd z kimś
godzinie i na jakie przekąski warto iśd do danego baru. W Hiszpanii nie
wieczoru w jednym lokalu!!!
Ważne święta w Hiszpanii:
19.03 – Święto Ognia w Walencji
kwiecieo – Święto Wiosny – parady w Sewilli
6-14.07 – San Fermin – uroczystości
w Pampelunie, walki byków,
festiwal muzyki w Granadzie i inne
28.12 – Odpowiednik polskiego prima aprilis
Przed wyjazdem do Hiszpanii:
film – Labirynt Fauna reż. Guillermo del Toro, Sierociniec reż. Juan Antonio
Bayona, Vicky Cristina Barcelona reż. Woody Allen, filmy Pedro Almodovara
książka – Ostatnia krucjata – Hiszpania 1936 (Caroll H. Warren),
Spadkobierczyni z Barcelony (Vila-Sanjuan Sergio), Cień wiatru (Zafon
Carlos Ruiz)

jeden z
hiszpaoskich
taoców
narodowych FLAMENCO

dodawanych do drinków w
miejscowym, kto wie, o której
ma zwyczaju spędzania całego
PRIMERA DIVISION – jedna z
najbardziej znanych lig piłkarskich
na świecie. Mistrzem kraju były
drużyny:
Real Madryt – 31 razy
FC Barcelona – 21 razy
Atlético Madryt – 9 razy
Athletic Bilbao – 8 razy
Valencia CF – 6 razy
Real Sociedad – 2 razy
Sevilla FC – 1 raz
Real Betis – 1 raz
Deportivo La Coruña – 1 raz

MAŁY SŁOWNICZEK POLSKO-HISZPAŃSKI
Buenos Dias (dzieo dobry)
Adiós (do widzenia)
Hola (cześd)
Buenas Tardes (dobry wieczór)
Buenas Noches (dobranoc)

¿Como te llamas? (Jak się nazywasz?)

Me llamo… (Nazywam się…)

¿Que hora es? (Która godzina?)

No lo sé (nie wiem)

¿Cuanto vale? (ile to kosztuje?)

Esto cuesta (To kosztuje…)

Perdón (przepraszam)
Gracias (dziękuję)

Por Favor (proszę)

JAK SIĘ MASZ?

KTO TO JEST?

(+)
świetnie
dobrze
jako tako
kiepsko
źle

KOBIETA (Chica)
STUDENTKA (Estudiante)

(–)
++ fantastico
+ bien
+/– más o menos
– mal
– – fatal

MĘŻCZYZNA (Chico)
STUDENT (Estudiante)

sjikp.us.edu.pl
CO TO JEST?
LAMPA (Lámpara)
TOREBKA (Bolso)

OKNO (Ventana)

DŁUGOPIS (Boligrafo)

ZEGAREK
(Reloj)
KOMÓRKA
(Telefono
movil)

KSIĄŻKA (Libro)
STÓŁ (Mesa)

KRZESŁO (Silla)

