
Mongolia - to paostwo w środkowowschodniej Azji bez dostępu do morza. Jeśli chodzi 

o powierzchnię Mongolia jest 19. krajem świata (jej powierzchnia jest 5 razy większa niż powierzchnia Polski). Klimat 
w Mongolii cechuje mało opadów i dosyd długa i zima. W Mongolii można wiosną spotkad się z burzami piaskowymi. 
Symbolem krajobrazu Mongolii, który wbrew pozorom jest bardzo zróżnicowany jest step. „Ogrom przestrzeni 
przygniata i uświadamia mi, że jestem tylko maleokim i nic nieznaczącym punkcikiem na tym wielkim świecie. Gdy się 
do tego przyzwyczajam, spoglądam na otaczającą mnie ze wszystkich stron pustkę i nagle dopada mnie poczucie 
niczym nieograniczonej wolności. Czuję, że mogę zrobid wszystko, na co mam ochotę, przebiec się kilka kilometrów, 
czy położyd na trawie i nie powstrzyma mnie od tego żadne krępujące na co dzieo poczucie, że tak nie wolno, czy nie 
wypada.”1 

    
 
  
stolica: Ułan Bator 
waluta: tugrik 
język urzędowy: mongolski  
dominująca religia: buddyzm tybetaoski 
  
 
Co warto zobaczyd w Mongolii?: 
Tradycyjna mongolska JURTA  Siedziba Chingis Chana Park Narodowy - Gorkhi-Terelj 
 
 
 
 
 

Co warto zjeśd i wypid w Mongolii?: 
W Mongolii je się bardzo dużo mięsa i produktów mlecznych, warzywa są raczej rzadkością. 
Najpopularniejsze mięso to baranina.  
Kumys – coś w rodzaju zsiadłego mleka 
  
Ważne mongolskie święta: 
Nadam (Dni Sportu) – najważniejsze mongolskie święto narodowe 
Tsagaan Sar (Nowy Rok) 
 
Przed wyjazdem do Mongolii: 
- film: Czyngis-Chan (2007), Mongolski Ping-Pong (2005) 
- książka: Mongolia – wyprawy w tajgę i step, Mongolia – konie i grube ryby 
  
  
  

                                                           
1 Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu – na mongolskim stepie, 

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wplynalem_na_suchego_przestwor_oceanu_8211_na_mongolskim_53655.html *dostęp: 01.03.2011+  

Tradycyjny strój  

mongolski to deel. 



Mały słowniczek polsko-mongolski 
 

Mongolia –  [Mongol] 

 

Polska –[Polsh] 

 

Dzieo dobry – [sain bain uu] 

Do widzenia –[Bajartai] 

Dobry wieczór –[Oroin mend] 

Dobranoc –[Saihan noirsooroi] 

Cześd –[Sain uu] 

Cześd (Na razie) –[Uulzatlaa bajartai] 

 

Przepraszam –[uuczlaarai] 

Dziękuję –[bajarlalaa] 

Jak masz na imię? –[Czinii ner hen be?] 

Mam na imię ….. –*Minii neriig……+ 

Skąd jesteś? –[Czi haanaas irsen be?] 

Jestem z Polski –[Bi Polshoos irsen] 

Jestem z Mongolii –Bi mongoloos irsen 

 

 

Kocham Cię –Bi czamd hairtai 

Lubię Cię –Durtai 

Czy masz chłopaka? –Czi naiz  zaluutai ju 

Czy masz dziewczynę?–Czi naiz ohintoi ju 

Tak, mam –Tiim 

Nie, nie mam –Ugui 

 

Smacznego –Saihan hoollooroi 

 

 

Jaki jest twój numer telefonu?-Czinii utasnii dugaar 

hed we 

Mój numer telefonu to … -Minii utasnii dugaar…… 

 

0 -noil 

1 –neg 

2 –hojor 

3 –guraw 

4 –dorow 

5 –taw 

6 –zurgaa 

7 –doloo 

8 –naim 

9 –jos 

10 –araw 

 

 

Poniedziałek -dawaa 

Wtorek -mjagmar 

Środa –lhagwa 

Czwartek -purew 

Piątek -baasan 

Sobota -bjamb 

Niedziela –njam 

 

(+)  (–) 

JAK SIĘ MASZ? - jamarhuu  baina daa? 

świetnie++ gaihaltai 

dobrze+ sain 

jako tako+/– yahaw dee 

źle– – muu

 


