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   Flaga Finlandii jest prostokątna. 
Na fladze widnieje niebieski krzyż 

na białym tle. 

   Kolor niebieski symbolizuje liczne 
jeziora, a biały - śniegi państwa. 

Poprzez umieszczenie tych dwóch 
barw w formie tzw. krzyża 

skandynawskiego fiński sztandar 
wzorem nawiązuje do flagi Danii 

oraz flag innych krajów 
skandynawskich. 

 
 





   Język fiński jest jednym z dwóch oficjalnych języków Republiki 
Finlandii, obok języka szwedzkiego, którego używa 5,49% 
mieszkańców. Jest jednym z 23 oficjalnych języków Unii 
Europejskiej. Ponadto jest formalnie uznanym językiem mniejszości 
narodowej w Szwecji oraz w Republice Karelii w Rosji. Zgodnie z 
nordycką konwencją językową osoby mówiące językiem fińskim 
jako ojczystym mają na terenie krajów Unii Nordyckiej prawo do 
używania własnego języka i bezpłatnej pomocy w tłumaczeniach w 
sprawach urzędowych. 



 Hyvää päivää – dzień dobry 

 Hyvää yötä – dobranoc 

 Näkemiin – do widzenia 

 Minä olen Puolasta / Minä olen puolalainen. – Jestem z Polski 
/ jestem Polakiem 

 Mitä kuuluu? – Co słychać? (do osób znajomych) 

 en ymmärrä – nie rozumiem 

 ymmärrän – rozumiem 

 anteeksi – przepraszam, wybacz 

 kiitos – dziękuję 

 

 



Źródła jej leżą w północno-
wschodniej Finlandii, w 

pobliżu granicy rosyjskiej, 
na wzgórzu Sokoski. 

Przepływa 
przez Kemijärvi i Rovaniemi, 

uchodzi do Zatoki 
Botnickiej koło Kemi. W 

Rovaniemi łączy się z 
rzeką Ounasjoki. 



    Jezioro Saimaa jest 
największym akwenem w 
Finlandii oraz czwartym 
największym jeziorem w 

Europie. Saimaa, położone 
w południowo-wschodniej 

części kraju, to tak 
naprawdę sieć jezior. Obszar 
ten składa się z ponad 120 

mniejszych i większych 
akwenów oraz 14 tys. wysp 

i wysepek. Najlepszym 
sposobem na poznanie 

każdego z nich jest 
oczywiście rejs. 

 



Zorze polarne 



Laponia – wioska 
Świętego Mikołaja 



Twierdza 
Suomenlinna 



 Finlandia ma nizinne ukształtowanie terenu z rzeźbą 
polodowcową charakterystyczną dla tego regionu. 

 Oficjalna nazwa kraju to Republika Finlandii. 

 Sauna to fińskie słowo. 

 Finlandia posiada najwięcej jezior i wysp na świecie. 

 Finlandia pierwsza w Europie przyznała kobietom prawo 
wyborcze. 

 Główną religią jest luteranizm.  

 Kraj ten zamieszkuje około 5 000 Polaków.  

 Firma komórkowa Nokia powstała w tym kraju. 




