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Test trwa 50 min.  
Za poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania można uzyskad 70 pkt. 

 
 

Instrukcja : 
 

1. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu. 
2. Błędny zapis wyraźnie przekreśl i ponownie napisz obok poprawną odpowiedź.  
3. Odpowiedzi do wyboru zaznaczaj znakiem X. Błędne zaznaczenie odpowiedzi do wyboru otocz kółkiem  

i zaznacz właściwe. 
4. Wymagana jest pełna poprawnośd ortograficzna w pisowni imion i nazwisk oraz nazw własnych. 
5. Akceptowane będą obie formy pisowni imion i nazwisk oraz nazw własnych: polska i francuska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Powodzenia! 
 

Bonne chance! 
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1. W którym państwie frankofońskim ma swoją siedzibę ośrodek badań jądrowych CERN? (1 p.) 

 

 

2. Jaką słynną postać komiksową gra w filmach kinowych francuski aktor Gérard Dépardieu? (1 p.) 

 

3. Podaj nazwę frankofońskiego kanału telewizyjnego, który emituje programy po francusku na wszystkich 

kontynentach, w ponad 200 krajach, także w Polsce.  Jego najważniejszym zadaniem jest promocja języka 

francuskiego i kultury krajów frankofońskich. (1 p.) 

 

 Canal+  France 24  M6  TV5 Monde 
          

4. Na którym kontynencie leży Gujana Francuska? (1 p.) 

 

 

5. Gdzie można podziwiać Galerię Lustrzaną? Podaj nazwę zabytku. (1 p.) 

 

6. W którym mieście frankofońskim ma swoją siedzibę Europejski Trybunał Sprawiedliwości? (1 p.) 

 

 

7. Jak Francuzi nazywają swoją narodową drużynę piłki nożnej? Nazwa pochodzi od koloru koszulek piłkarzy. 

(1 p.) 

 les Blancs 
(Biali)   

 les Bleus 
(Niebiescy) 

 les Jaunes 
(Żółci) 

 les Rouges 
(Czerwoni) 

 

8. Który region Francji słynie z produkcji trunków na bazie jabłek: calvadosu i cydru? (1 p.) 

 

9. Podaj imię i nazwisko francuskiego aktora i reżysera filmów „Jeszcze dalej niż Północ” (2008) oraz „Nic do 

oclenia” (2010), który również zagrał w filmach: "Kobieta na Marsie, mężczyzna na Wenus" (2008), "Asterix i 

Obelix: W służbie jej królewskiej mości" (2012). (1 p.) 

 

 Dany Boon  Jamel Debbouze  Kad Merad  Jean Reno 
 

10. Co oznaczają następujące skróty? Nie musisz podawać pełnej nazwy, wystarczy ogólne wyjaśnienie,  

np.  TGV – szybki francuski pociąg (3 p.) 

 FNAC -  

 RDV -  

RER -  

11. Co jest symbolem dnia 1 kwietnia we Francji, odpowiednika naszego Prima aprilis? (1 p.) 

 

 

12. Kongo było kiedyś kolonią którego państwa frankofońskiego? (1 p.) 

 

 



III WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRANCJI I KRAJACH FRANKOFOOSKICH 
8 marca 2013 

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Opracowanie testu: mgr Urszula Kochanowska / Konsultacje: mgr Ewa Ramz 

13. Który francuski filozof powiedział „Je pense donc je suis / Myslę więc jestem”? (1 p.) 

 

 

14. Które z wymienionych miast znajdują się na północy Francji, a które na południu? (8 p.) 

 

Caen / Lille / Nancy / Nicea / Nîmes / Perpignan / Reims / Tuluza 

 Północ: _________________, _________________, _________________, _________________, 

Południe: _________________, _________________, _________________, _________________, 

 

15. W którym roku euro stało się oficjalną walutą we Francji? (1 p.) 

 

16. Podaj nazwę najlepiej zachowanego rzymskiego akweduktu na świecie, znajdującego się w pobliżu Nîmes, 

we Francji. (1 p.) 

 

 

17. Jaką postać komiksową, której towarzyszy wierny pies Miluś (fr. Milou), stworzył belgijski rysownik Hergé w 

1929 r.? (1 p.) 

 

18. Épiphanie to nazwa których świąt? (1 p.) 

 

 Trzech Króli  Wielkanoc  Wszystkich Świętych  Zielone Świątki 
 

19. Który władca Francji, aby zjednać sobie poddanych, przeszedł na katolicyzm i oświadczył, że „Paryż wart 

jest mszy”? (1 p.) 

 

 Franciszek I  Henryk IV  Karol IX  Ludwik XV 
 

20. Ułóż podane państwa w kolejności od największego do najmniejszego. (4 p.) 

 

Belgia / Francja / Luksemburg / Tunezja 

 

1/ __________________  2/ __________________  3/ __________________  4/ __________________ 

 

21. W jakich górach we Francji znajduje się najwyższy szczyt Europy Mont Blanc (4807 m)? (1 p.) 

 

 

22. Dopasuj nazwiska osób do opisu ich działalności. (8 p.)  

 

A/ Eugène Delacroix 
B/ Jean-Paul Gaultier 
C/ François Hollande 
D/ Patrick Poivre d'Arvor 
E/ Georges Pompidou 
F/ Richelieu 
G/ Pierre Ronsard 
H/ Wolter 

1/ obecny prezydent Francji 
2/ pierwszy minister Ludwika XIII 
3/ malarz romantyzmu 
4/ filozof oświecenia 
5/ kreator mody 
6/ były prezydent Francji 
7/ dziennikarz telewizyjny 
8/ poeta renesansu   

 

A/ ___ B/ ___ C/ ___ D/ ___ E/ ___ F/ ___ G/ ___ H/ ___ 
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23. Który znak jest domeną internetową przypisaną do szwajcarskich stron internetowych? (1 p.) 

 

 .ch  .he  .su  .sw 
 

24. Godło jakiego regionu Francji przedstawia głowę Maura owiniętą białą chustą? (1 p.) 

 

 

25. Co to jest i z jakiego państwa pochodzi gruyère? (2 p.) 

 

26. Nazwa którego francuskiego hipermarketu oznacza po polsku skrzyżowanie? (1 p.) 

 

 

27. Co to jest bouillabaisse? (1 p.) 

 

 kapusta kiszona  
z dodatkiem mięs i kiełbas 

 pasta  
z kaparów 

 zapiekanka  
z ziemniaków 

 zupa rybna 

 

28. Podaj miejsce śmierci Napoleona Bonaparte w 1821 roku. (1 p.) 

 

 Austerlitz  Elba  Waterloo  Wyspa św. Heleny 
 

29. W którym mieście francuskim centralnym miejscem jest Place Stanislas z pomnikiem Stanisława 

Leszczyńskiego, króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów? (1 p.) 

 

 Dijon  Lille  Lyon  Nancy 
 

30. Podaj nazwę kruchego ciasta francuskiego wypiekanego w specjalnej okrągłej formie i przyrządzanego z 

owocami lub warzywami. (1 p.) 

 

31. Które miasto jest znane z ... (dopasuj podane miasta). (4 p.)  

 ... letnich igrzysk olimpijskich (1976 rok)? __________________ 

 ... najstarszej francuskiej Akademii Medycznej? __________________ 

 ... opactwa benedyktynów? __________________ 

 ... przemysłu lotniczego? __________________ 

Cluny / Montpellier / Montreal / Tuluza 

 

32. Jaka rzeka płynie przez Genewę, Lyon i Awinion? (1 p.) 

 

 

33. Co stanowi we Francji główne danie podczas kolacji wigilijnej?  (1 p.) 

 

 indyk  
w kasztanach 

 szparagi  
pod beszamelem 

 wołowina  
po burgundzku 

 żabie udka 

 



III WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FRANCJI I KRAJACH FRANKOFOOSKICH 
8 marca 2013 

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIAŁYMSTOKU 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Opracowanie testu: mgr Urszula Kochanowska / Konsultacje: mgr Ewa Ramz 

 

34. Co produkuje się w fabryce Baccarat w Lotaryngii? (1 p.) 

 

 krawaty  meble  wyroby cukiernicze  wyroby ze szkła 
 

35. We Francji regiony dzielą się na: (1 p.)  

 

 departamenty  kantony   landy  okręgi 
 

 

36. Od 1976 roku Francuska Akademia Filmowa przyznaje, na wzór amerykańskich Oscarów, nagrody dla 

najlepszych filmów i aktorów. Podaj nazwę wręczanej statuetki. (1 p.) 

 

 

37. Espace, Kangoo, Laguna to modele której francuskiej marki samochodowej? (1 p.) 

 

 

38. Prowansalską potrawę ratatouille przyrządzamy z kilku różnych warzyw. Wymień dwa warzywa będące 

składnikami tej potrawy. (2 p.) 

 

 

39. Jakie trzy kolory widnieją na fladze Belgii? (3 p.) 

 

40. Podaj imię i nazwisko autora powieści, na podstawie której powstał film "Les misérables: Nędznicy" (2012). 

(1 p.) 

 

41. "Dobrze widzi się tylko sercem. To, co ważne jest niewidoczne dla oczu". Z jakiego francuskiego utworu 

literackiego pochodzi ten cytat? Podaj tytuł. (1 p.) 

 

42. W których państwach frankofońskich znajdują się wymienione miasta? (3 p.) 

 Genewa, Lozanna, Fryburg – ______________________  

 Fez, Agadir, Tanger – ______________________ 

 Kolda, Saint-Louis, Dakar - ______________________ 
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