
CHINY 
 Państwo Środka 



CHINY 

Chiny to interesujący kraj, o wielowiekowej kulturze - to 

najstarsza ciągle funkcjonująca cywilizacja. Ciekawie 

ilustruje to komentarz jednego z chińskich kucharzy 

dotyczący pewnego dania. Powiedział on, że nie jest ono 

typowo chińskie bo ma dopiero ok. 1000 lat... Tak, tam 

czas mierzy się inną skalą. 

 





Flaga Chin 
Flaga Chińskiej Republiki Ludowej jest czerwona. Jej prostokątny format to 3:2. 

Na czerwonym tle, w lewym rogu znajduje się duża żółta gwiazda, a po jej 

prawej stronie 4 mniejsze żółte gwiazdy, tworzące półkole. 

Pięć gwiazd symbolizuje jedność całego narodu. Wszystkie mają 5 ramion. 

Czerwony kolor symbolizuje rewolucję, a żółty jest promieniem oświetlającym 
całe terytorium Chin. 

 



Godło 

Czerwony kolor godła jest zapożyczonym od 

europejskich organizacji komunistycznych symbolem 

rewolucji, ale jednocześnie symbolem szczęścia  

i pomyślności w chińskiej tradycji. Kłosy zboża 

otaczające wnętrze godła reprezentują chłopstwo,  

a umieszczone u dołu koło zębate - klasę robotniczą, 

razem - sojusz robotniczo-chłopski.  

Nad kołem widnieje Brama Niebiańskiego 

Spokoju (Tian’anmen) - symbol chińskiej państwowości 

jako wrota do dawnego pałacu cesarskiego, a także 

miejsce, z którego w 1 października 1949 r. Mao 

Zedong proklamował powstanie Chińskiej Republiki 

Ludowej. Nad bramą umieszczono pięć gwiazd.  
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Kolor czerwony 

Kolor czerwony oznacza ogień i jest najbardziej 
popularnym kolorem w Chinach.  

W Chinach czerwony kolor jest również symbolem 
dobrobytu i szczęścia 

Czerwony kolor ma bardzo pozytywny wydźwięk. 
Czerwone są lampiony, koperty, dekoracje podczas 
obchodzonych ważnych świąt. Czerwone są też suknie 
ślubne. 

Barwa reprezentuje szczęście, piękno, witalność  
i powodzenie. To właśnie ten kolor powszechnie stosuje się 
podczas festiwali i ważnych wydarzeń, takich jak wesela. 

Czerwone latarnie zdobią biura i rezydencje. Czerwone 
koperty są wypełniane pieniędzmi i podawane jako prezent 
podczas chińskiego Nowego Roku. 



Kolor żółty 

Dawniej żółty był wyłącznie kolorem 

cesarskim. Tylko cesarz mógł nosić ten kolor. 

Istniała sroga kara za przekroczenie tej 

reguły! 

Kolor żółty przypisany jest Ziemi. 

Symbolizuje królewskość i wcześniej był 

zastrzeżony dla cesarzy. 

To właśnie pierwszy cesarz Chin zwany był 

Żółtym Cesarzem. Chiny były często 

określane jako “żółta ziemia”, a jej rzeką 

matką jest Żółta Rzeka. Jest to najważniejszy 

kolor z perspektywy historycznej. 

 



Stolica Chin-Pekin 
(Beijing, 北京)  
 

 Stolica Chin to wciąż miejsce 
pełne tajemnic. To serce Chin,  
w którym zapadają najważniejsze 
decyzje dla kraju. 

 Historia Pekinu sięga 3000 lat 
wstecz. Jest mniej więcej tak stary 
jak Londyn, sześć razy starszy niż 
Nowy Jork i dziesięć razy starszy 
niż Sydney. Miasto zachowało 
wiele historycznych miejsc, takich 
jak Wielki Mur i Zakazane Miasto. 
To trzecie na świecie najbardziej 
zaludnione miasto i najludniejsza 
stolica 

 



Współczesny Pekin 



Symbole Chin 





Chiński smok jest narodowym symbolem chińskim, 

oznacza charakter i energię Chińczyków, oraz chińską 

historię, która liczy sobie ponad 5000 lat. Symbole 

odgrywają dużą rolę w tradycji i kulturze chińskiej. 

Towarzyszą Chińczykowi od chwili narodzin aż do śmierci. 



Sąsiedzi Chin 
 

Sąsiedzi Chin to, w porządku 

alfabetycznym, Afganistan, Bhutan, Indie, 

Kazachstan, Kirgistan, Korea Północna, 

Laos, Mjanma, Mongolia, Nepal, Pakistan, 

Rosja, Tadżykistan i Wietnam. Od wschodu 

Chiny otaczają wody Oceanu Spokojnego 

(Morze Wschodniochińskie, 

Południowochińskie i Żółte). 



Chiny: język i waluta 
Język urzędowy w Chinach to mandaryński. 

Inne języki używane w tym kraju to 

kantoński, wu, minbei, minnan, xiang, gan 

oraz wiele różnorakich i niezwykle licznych 

dialektów. Waluta obowiązująca w 

Chinach to renminbi (yuan). Równa się 

około 1,8 złotego. 

 



Zachodnią część kraju ograniczają wyżyny: Wyżyna Tybetańska 

(4 500 m n.p.m) oraz Qinghai. Na południowym zachodzie 

rozciągają się Himalaje, których najwyższy szczyt Mt. Everest 

(8848 m n.p.m.) wznosi się na granicy chińsko-nepalskiej. Od 

północy terytorium Chin ogranicza pustynia. Na terenie regionu 

autonomicznego Xinjiang znajduje się największe 

bezodpływowe słone jezioro Lop Nur oraz największa chińska 

pustynia Takla Makan. 



Najdłuższa rzeka Chin - Jangcy - płynie z zachodu na wschód, ma 6 300 km 

długości. Jest trzecią co do wielkości rzeką świata (po Nilu i Amazonce). Rzeka 

Żółta, która jest kolebką cywilizacji chińskiej ma 5460 km, jest druga pod 

względem długości rzeką kraju. Ważną funkcję komunikacyjną spełnia także 

największa hydrologiczna budowla wiata - Wielki Kanał, który połączył południe 

(Hangzhou) z północą (Pekin). Ciągnie się na długości prawie 1800 km. 

 





Dwie trzecie powierzchni kraju zajmują góry, 

pustynie, zbiorniki wodne i rzeki oraz tereny, na 

których z różnych powodów nie można prowadzić 

produkcji rolniczej. Ze względu na ukształtowanie 

powierzchni kraju do dnia dzisiejszego głównym 

szlakiem komunikacyjnym pozostają szlaki wodne. 




