
KONKURS WIEDZY O FRANCJI

Zakreśl prawidłową odpowiedź :

1. Która budowla paryska jest najstarsza ?
a. Centre Pompidou                         c.   Wieża Eiffla
b. Opéra Bastille                              d.   Opéra Garnier

2. Obecny ustrój Francji to :
a. II Republika                                 c.   III Republika
b. IV Republika                               d.   V Republika

3. Francja podzielona jest na :
        a.   70 departamentów                        c.    95 departamentów
        b.   85 departamentów                        d.   75 departamentów

4. Galeria Lustrzana znajduje się w :
a. Wersalu                            c.  Luwrze
b.  Fontainebleau                 d.   Blois

5. Tour de France odbywa się co roku :
a. w maju                             c.  w lipcu
b. w czerwcu                        d.  w sierpniu

6. Siedzibą PrezydentaRepubliki Francuskiej jest :
a. Palais Bourbon                 c.  Palais du Luxembourg
b. Palais de l’Elysee             d.  Palais Chaillot

7. Gdzie we Francji notuje się najwięcej opadów ?
a. w Bretanii                         c.  w Alpach
b. w Masywie Centralnym   d.  w Normandii

8. Petanque to rodzaj :
a. gry w piłkę                        c.  gry w kule
b. gry planszowej                  d.  gry w karty

9. Pałac Papieski znajduje się :
a. w  Rouen                            c.  w Monaco
b. w Avignon                         d.  w Dijon

10. Największym portem morskim Francji jest :
a. Marseille                            b. Calais
c. le Havre                             d. Toulon

11. Paryż jest podzielony na :
a. 18 dzielnic                         c.  15 dzielnic
b. 30 dzielnic                         d.  20 dzielnic

12. Gęsia wątróbka (foie gras) to specjalność :
a. alzacka                            c.   lotaryńska
b.     prowansalska                  d.   bretońska

13. Kadencja Prezydenta Republiki Francuskiej wynosi :
a. 4 lata                                c. 5 lat
b. 6 lat                                  d. 7 lat

14. Z którym państwem Francja NIE  graniczy ?
a. Niemcy                            c. Włochy
b. Austria                             d. Belgia



15. Która wyspa NIE  należy do Francji ?
a. Gwadelupa                       c. Réunion
b. Martynika                        d. Madagaskar

16. Pejzaż wulkaniczny jest charakterystyczny dla :
      a.   Ardenów                                     c.  Wogezów
      b.   Masywu Centralnego                 d.  Pirenejów

17. Które z miast francuskich NIE jest położone nad morzem?
     a.    Le Havre                                    c.  Toulon
     b.    Deauville                                   d.  Bordeaux 

18. LE CIDRE  to wino produkowane :
      a. w Burgundii                               c.  w Bretanii
      b. w Normandii                              d.  w Szampanii

19. Najważniejsza francuska nagroda literacka to:
      a.   Prix Renaudot                             c.  Prix Femina
      b    Prix Goncourt                             d.  Prix de l’Académie Française

20. Festiwal filmowy w Cannes odbywa się :
a. w kwietniu                       b.  w czerwcu
c.     w lipcu                            d.  żadna odpowiedź nie jest poprawna

21. Obraz « Śniadanie na trawie » namalował :
a. Edgar Degas                                  b.  Edouard  Manet
c. Claude Monet                                d.  Auguste Renoir

22. Podaj datę święta narodowego Francji :  .......................................................................

23. Menhiry i dolmeny można spotkać :
a. w Normandii                                b. w Masywie Centralnym
b. w południowej Francji                 d. w Bretanii

24. Starożytne areny rzymskie znajdują się :
a. w Arles                                         b. w Marsylii
b. w Awinionie                                 d. w Montpellier
c. 

25. Tradycyjna francuska bouillabaisse to :
a. potrawa z owoców morza             b. zupa ze skorupiaków
c.    zupa rybna                                     d. zupa warzywna

26.  Poniższą tabelkę uzupełnij nazwiskami znanych Francuzów :

HISTORIA LITERATURA SZTUKA FILM POLITYKA NAUKA SPORT

1

2

3.



27. Połącz znane francuskie dzieła literatury z ich autorami :

„Nędznicy”                                           ●                            ●         Honoré de Balzac

„Madame Bovary”                               ●                             ●        Victor Hugo

„Mieszczanin szlachcicem”                 ●                             ●        Antoine de Saint-Exupéry

„Stracone złudzenia”                            ●                             ●        Emile Zola

„Mały Książę”                                      ●                             ●        Molière

„Germinal”                                           ●                              ●       Gustave Flaubert

28. Wymień nazwy trzech francuskich gazet ukazujących się codziennie:

1.

2.

3.

29. 1 maja to we Francji święto:
a.      róży                                       c.    konwalii
b.      tulipana                                 d.    lawendy

30. Patronką Francji jest:
a. św. Genowefa                            c.    św. Łucja
b. św. Joanna d’Arc                       d.    św. Cecylia

                      ILOŚĆ  PUNKTÓW:     _____


