Ukraina

- to paostwo położone w Europie Wschodniej. Ukraina jest jednym z członków –

załżycieli Organizacji Narodów Zjednoczonych. W czasach istnienia ZSRR Ukraina1 była drugą największą republiką
radziecką. Ukraina stała się suwerennym paostwem w 1991 roku2. Pierwszym krajem, który uznał niepodległośd
Ukrainy była Polska. Krajobraz Ukrainy to głównie stepy i wyżyny. Na wschodzie kraju znajdują się Karpaty, a na
Krymie – Góry Krymskie. Największe ukraioskie miasta to: Kijów, Lwów, Charków, Donieck, Odessa, Mariupol.
Ukraina dzieli się na 24 obwody (odpowiednik polskich województw), 2 miasta wydzielone: Kijów i Sewastopol oraz
Autonomiczną Republikę Krymu. Większośd mieszkaoców kraju jako wyznawaną religię deklaruje prawosławie.

stolica: Kijów (od 1934 roku)
waluta: hrywna
język urzędowy: ukraioski (na Krymie także krymskotatarski i rosyjski)
dominująca religia: prawosławie
Co warto zobaczyd na Ukrainie?:
Cmentarz Łyczakowski - Lwów

Potiomkinowskie schody – Odessa

na tym cmentarzu pochowani
są m.in. Maria Konopnicka,
Julian Ordon. Warto zobaczyd
także częśc cmentarza nazywaną
Cmentarzem Orląt Lwowskich.

Co warto zjeśd i wypid na Ukrainie?:
pierogi – podstawa ukraioskiej kuchni
zupa rybna
kwas – jeden z najpopularniejszych ukraioskich napojów
KONIECZNIE ODWIEDZID SIED RESTAURACJI PUZATA CHATA 
Ważne ukraioskie święta:
7 stycznia – prawosławne i grekokatolickie Boże Narodzenie
28 czerwca – Dzieo Konstytucji Ukrainy
24 sierpnia – Dzieo Niepodległości Ukrainy
Przed wyjazdem na Ukrainę:
- film: Pancernik Potiomkin (1925)
- książka: Ukraina. Przystanek wolność W. Romanowski
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Ukraioska Socjalistyczna Republika Radziecka (USRR)
Proklamowanie niepodległożci nastąpiło dokładnie 24 sierpnia 1991 roku.

Sobór Sofijski - Kijów

Sobór Mądrości Bożej w Kijowie
wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO

Mały słowniczek polsko-ukraiński
Oczywiście – Звісно!, Звичайно!
Niestety – На жаль

Jak masz na imię? – Як тебе звати?
Dzieo dobry – Доброго ранку
Доброго дня
Добридень
Здрастуй(-те)
Do widzenia – До побачення
Dobry wieczór – Добрий вечір
Dobranoc – Надобраніч
Cześd – Привіт

Mam na imię ….. – Мене звати ...
Skąd jesteś? – Звідки ти?
Jestem z - Я з ...
- Ukrainy - України
- Polski - Польщі
Ile masz lat? – Скільки тобі років?
Mam …… lat. – Мені ... років
Kocham Cię – Я тебе кохаю / люблю

Cześd (Na razie) – Бувай

Przepraszam – Вибач / пробач
Перепрошую
Прошу вибачення / пробачення
Dziękuję – Дякую, Спасибі
Proszę - Будь ласка
Nie ma za co - Нема за що!
Tak – Так
Nie – Ні

(+)

(–)

JAK SIĘ MASZ? - Як справи? / Як ти?
świetnie++ чудово
dobrze+ добре
jako tako+/– так собі / нормально
źle– – погано
okropnie – – – жахливо

