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Europa

Ma³e Antyle

Europe

Lesser Antilles
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Warszawa

stolice pañstw
capitals of countries

Papeete

stolice terytoriów
capitals of territories

Sydney

odwzorowanie Robinsona
Robinson projection
KENIA

nazwy pañstw
names of countries

Aruba

nazwy terytoriów niesamodzielnych
names of non-self-governing territories

austral.

miasta inne
other cities

granice pañstw
boundaries of countries
granice sporne i terytoriów o nieustalonym
lub spornym statusie
disputed boundaries and boundaries of territories
with undetermined or disputed status

Skróty przynale¿noœci pañstwowej:
Abbreviations of political affiliation:
braz.
bryt.
chil.

Tajwan

nazwy terytoriów o nieustalonym
lub spornym statusie miêdzynarodowym
names of territories with undetermined
or disputed international status

duñ.
ekw.
fr.
hiszp.

Bermudy
(bryt.)

Nazewnictwo opracowano na podstawie publikacji Komisji Standaryzacji Nazw
Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej: „Urzêdowego
wykazu nazw pañstw i terytoriów niesamodzielnych”, wyd. GUGiK 2015 r.
(http://ksng.gugik.gov.pl/wykaz.php), „Urzêdowego wykazu polskich nazw
geograficznych œwiata”, wyd. GUGiK 2013 r. (http://ksng.gugik.gov.pl/
wpngs.php), oraz „Nazewnictwa geograficznego œwiata”, wyd. GUGiK
2004–2010 (http://ksng.gugik.gov.pl/wydawnictwa_ngs.php).
Polskie nazwy pañstw i terytoriów uzyska³y akceptacjê Ministerstwa Spraw
Zagranicznych oraz Zespo³u Ortograficzno-Onomastycznego Rady Jêzyka
Polskiego PAN.

nazwy wysp
names of islands

hol.
ind.

australijski, Australian
brazylijski, Brazilian
brytyjski, British
chilijski, Chilean
duñski, Danish
ekwadorski, Ecuadorian
francuski, French
hiszpañski, Spanish
holenderski, Dutch
indyjski, Indian

Geographical names prepared on the base of the publications by the Commission on
Standardization of Geographical Names Outside the Republic of Poland: ”Urzêdowy wykaz
nazw pañstw i terytoriów niesamodzielnych” (”Official List of Names of Countries and Non-Self-Governing Territories”), published by GUGiK 2015 (http://ksng.gugik.gov.pl/english/wykaz.php),
”Urzêdowy wykaz polskich nazw geograficznych œwiata” (”Official list of Polish geographical
names of the world”), published by GUGiK 2013 (http://ksng.gugik.gov.pl/english/wpngs_en.php),
and ”Nazewnictwo geograficzne œwiata” (”Geographical names of the world”), published by
GUGiK 2004–2010 (http://ksng.gugik.gov.pl/wydawnictwa_ngs.php).
Polish names of countries and territories have obtained approval by Ministry of Foreign Affairs
and Orthography and Onomastics Unit of the Council for the Polish Language.

jap.
kolumb.
kost.
meks.
norw.
nowozel.
port.
RPA
USA
wenez.

japoñski, Japanese
kolumbijski, Colombian
kostarykañski, Costa Rican
meksykañski, Mexican
norweski, Norwegian
nowozelandzki, New Zealand
portugalski, Portuguese
po³udniowoafrykañski, South African
Stanów Zjednoczonych, United States
wenezuelski, Venezuelan
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