Rosja

– (Federacja Rosyjska) to paostwo rozciągające się od wschodniej Europy, przez północną

częśd Azji, aż po Ocean Spokojny. Rosja pod względem powierzchni jest największym paostwem świata. Rosja na
lądzie graniczy z 14 paostwami. Rosja składa się z 46 obwodów, 21 republik, 9 krajów, 2 miast wydzielonych (Moskwa
i Petersburg), 1 obwodu autonomicznego i 4 okręgów autonomicznych. 2 regiony Rosji są podzielone przez strefy
czasowe!!!
Na terenie Rosji znajduje się jezioro Bajkał (Syberia – republika Buriacji, obwód irkucki). Jest to najstarsze i najgłębsze
jezioro świata. Ponadto znajduje się tu Morze Kaspijskie czyli największe jezioro świata.

Najlepiej rozwiniętymi dziedzinami nauki w Rosji są oczywiście nauki ścisłe: matematyka, fizyka, chemia,
lotnictwo itp.
stolica: Moskwa
waluta: rubel rosyjski
język urzędowy: rosyjski
dominująca religia: prawosławie
Co warto zobaczyd w Rosji?:
Plac Czerwony – Moskwa

Ermitaż - Petersburg

BIAŁE NOCE     

Co warto zjeśd i wypid w Rosji?:
solianka - zupa z mięsa, kiełbasy, oliwek, cytryny, ogórka kiszonego,
na syberii na śniadanie podawana jest ugotowana gęsta kasza z dużą ilością masła,
bliny - grube naleśniki, najczęsciej podawane ze śmietanką lub kawiorem
pielmieni - rodzaj pierogów z róznym nadzieniem, często podawane w rosole
Ważne rosyjskie święta:
7 stycznia – prawosławne Boże Narodzenie
23 lutego – Dzieo Obroocy Ojczyzny (ustanowione w 1922 roku)
12 czerwca – Dzieo Rosji
Przed wyjazdem do Rosji:
- film: Rok 1612 (2007), Ładunek 200 (2007), Lecą żurawie (1958), Doktor Żywago (2002, prod. USA), Anna
Karenina (1997), Spaleni Słoocem (1994)
- książka: Córka carycy C. Erickson, Zbrodnia i kara F. Dostojewski, Udręczona Rosja A. Politkowska, Biała
gorączka J. Hugo-Bader
co roku w wielu miastach Polski (w tym w Katowicach) można uczestniczyd w festiwalu filmowcym Sputnik
nad Polską www.sputnikfestiwal.pl

Mały słowniczek polsko-rosyjski
Да
Нет
Не знаю
Здравствуйте
До свидания
Спасибо
Пожалуйста
Извините
Я не понимаю
Я хочу…
Мне нужно…
Где найти…
Который час?
Где ближайшая
остановка/станция метро
Вы говорите по-английски?
Я потерялся (потерялась)
Вокзал
Аэропорт
Деньги
Рубль / рубли
Сколько это стоит?
Магазин
У меня нет…

Tak
Nie
Nie wiem/Nie znam
Dzieo dobry
Do widzenia
Dziękuje
Proszę
Przepraszam
Ja nie rozumiem
Chcę…
Potrzebuję…
Gdzie znaleźd…?
Która godzina?
Gdzie jest najbliższy przystanek
autobusowy / stacja metra?
Czy mówi Pan po angielsku?
Zgubiłem się / Zgubiłam się
Dworzec
Lotnisko
Pieniądze
Ile to kosztuje?
Sklep
Nie mam…

Da
oet
Oe znaju
Zdrastwujtje
Da swidanija
Spasiba
Pażalusta
Izwinite
Ja nie ponimaju
Ja chaczu
Mnie nużno
Gdie najti
Katoryj czas
Gdie bliżajszaja astanowka
/stancyja mietro
Wy gawarite pa anglijski
Ja paterjalsja
Wakzal
Aeraport
Deogi
Rubl / Rubli
Skolka eto stoit
Magazin
U mienia net

