TURCJA– to paostwo położone w Azji i częściowo w Europie. Częśd europejska stanowi tylko 3%
powierzchni kraju. Na północy kraju znajduje się Morze Czarne, na płudniu – Morze Białe (nazwa turecka), a od
zachodu – Morze Egejskie i Morze Marmara. Największe miasta tego kraju to: Stambuł (Istambuł), Ankara i Izmir. Kraj
podzielony jest na 81 prowicji, które dzielą się na podprowincje. Armia turecka to druga co do wielkości armia w
siłach NATO.
KANGAL –
najpopularniejsza
w Turcji rasa psa

stolica: Ankara

waluta: lira turecka

VAN – kot, który
jedno oko ma
zielone, a drugie
niebieskie

język urzędowy: turecki

dominująca religia: islam

Co warto zobaczyd w Turcji:

Starożytne grobowce
w Dalyan

Hagia Sophia
– Stambuł

Troja

Nemrut Dagi

Co warto zjeśd i wypid w Turcji:
ayran – mieszanka jogurtu, wody i innych składników (w Polsce również można spróbowad tego napoju!), chałwa –
najbardziej popularny na świecie turecki (!) smakołyk
Uwaga! Prawdziwy turecki kebab ma wiele odmian (np. sis kebab (mięso pieczone z kawałkami zielonej papryki,
pomidorów i cebuli), guvec kebab (mięso duszone w glinianej brytfannie z warzywami), tandir kebab (całe jagnię
pieczone w piecu), adana kebab (mielona jagnięcina z czerwoną papryką i oregano, owinięta wokół rożna i
grillowana), bursa i iskender kebab (kawałki mięsa na chlebie pita z jogurtem, sosem pomidorowym i topionym
masłem) i różni się od tego, co znamy pod tą nazwą w Europie 
Ważne święta w Turcji:
23.04. – Święto Niepodległości
30.08. – Dzieo Zwycięstwa (na pamiątkę zwycięstwa armii tureckiej
nad siłami greckimi podczas wojny o niepodległośd, bitwa ta odbyła się
pod Dumlupınar)
Ramadan – to dziewiąty miesiąc w kalendarzu muzułmaoskim, święto
wiąże się z powstrzymywaniem się od jedzenia i picia od wschodu do
zachodu słooca
Przed wyjazdem do Turcji:
książki: Pchli pałac (Elif Şafak), Zabójca z miasta moreli.
Reportaże z Turcji (Witold Szabłowski), Młodzi Turcy (Farhi Moris),
Ostatni pociąg do Stambułu (Kulin Ayse), Rabia (Edip Adivar Halide),
Most nad złotym rogiem (Ozdamar Emine Sevgi)

Fatih Akin – znany
reżyser. Mimo że
urodził się w
Niemczech, pochodzi z
tureckiej rodziny.
Nakręcił m.in.: Na
krawędzi nieba, Soul
Kitchen, Głową w mur.

MAŁY SŁOWNICZEK TURECKO-POLSKI
Günaydın (dzieo dobry)
Güle Güle (do widzenia)
Merhaba (cześd)
İyi Akşamlar (dobry wieczór)
İyi Geceler (dobranoc)
Adın, soyadın ne? (Jak się nazywasz?)

Benim adım… (Nazywam się…)

Saat kaç? (Która godzina?)

Bilmiyorum (nie wiem)

Ne kadar? (Ile to kosztuje?)
Afedersiniz (przepraszam)
Lütfen (proszę)
Teşekkür ederim (dziękuję)
Teşekkürler (dziękuję bardzo)
Sag (w prawo)
Sol (w lewo)
Lütfen, gecebilir miyim (proszę mnie przepuścid)
JAK SIĘ MASZ?
(+)

KTO TO JEST?

(–)

świetnie
dobrze
jako tako
kiepsko
źle

KOBIETA (kız)

++ çok iyiyim
+ iyiyim
+/– söyle böyle
– kötüyüm
– – çok kötüyüm

MĘŻCZYZNA (Erkek)

CO TO JEST?
LAMPA (Lamba)
TOREBKA (Canta)

OKNO (Pencere)

DŁUGOPIS (Kalem)

ZEGAREK
(Saat)
KOMÓRKA
(Cep
telefonu)

KSIĄŻKA (Kitap)
STÓŁ (Masa)

KRZESŁO (Sandalye)
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