
 
 
 
 
 

Test trwa 60 min.  
Za poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania można uzyskad 80 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. 
 

 
 

 
 
 
 

KONKURS ORGANIZOWANY POD HONOROWYM PATRONATEM PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 
 

Powodzenia! 
 

Bonne chance! 
 

Imię i nazwisko …………………………………..………………  ilośd punktów ...................... 
 
Nazwa szkoły  ……………………………………………………………………… 

 

  



1. W Paryżu  funkcjonuje dziesięd pasażerskich dworców kolejowych. Podaj nazwy trzech        

z nich. (3pkt)  

Gare d'Austerlitz, Gare de Bercy, Gare de l'Est, Gare de Denfert-Rochereau,  Gare de Javel, 

Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare du Nord, Gare Saint-Lazare,  Gare de Saint-Michel 

- Notre-Dame 

  

2. Francja metropolitalna jest podzielona na 13 regionów  i 96 departamentów. Jak nazywa 

się najmniejsza jednostka podziału administracyjnego i ile ich jest? Możesz pomylid się        

o 500. (2pkt)            

 commune/ gmina   36 529 w 2016r. 

 

3. Francja metropolitarna graniczy z ośmioma paostwami europejskimi. W jaki sposób 

terytorium Francji jest połączone z Wielką Brytanią? 

Tunelem (Eurotunelem) pod Kanałem La Manche / Angielskim (1pkt) 

 

4. Organizowany od 1946 roku we francuskim mieście Cannes festiwal to: (1pkt) 

    O festiwal teatralny                o   festiwal filmowy                   o   festiwal piosenki 

    

5. Jaki jest dewiza paostwa francuskiego? Podaj jej pełne brzmienie. (3pkt) 

Wolnośd, Równośd, Braterstwo. 

6. Jaki jest numer kierunkowy połączeo telefonicznych z Francją? (1pkt)      +33 

 

7. Czym dla Francji są te obszary geograficzne – Wallis i Futuna, Nowa Kaledonia, Saint-Pierre 

i Miquelon, Polinezja Francuska? (1pkt)  

             Terytoria (regiony) zależne/zamorskie Francji. 

 

8. Podaj imię i nazwisko obecnego prezydenta Francji. (1pkt)   François Hollande 

 

9. Od czego pochodzi nazwa „Francja”? (1pkt)  

            Od germaoskiego plemienia Franków, które osiedliło się na terytorium obecnej Francji. 

 

10. Co oznacza słowo „mistral”? (1pkt)  

Chłodny wiatr wiejący na południu Francji 

 

11.  Francja posiada wysoko rozwinięty przemysł lotniczy. Jaką nazwę nosi największe  

konsorcjum (związek przedsiębiorstw) w tej dziedzinie gospodarki i w jakim francuskim 

mieście znajduje się jego siedziba? (2pkt) 

 Airbus, Tuluza  

 

12.  Opisz wygląd flagi francuskiej. (2pkt)   

Prostokąt, pionowe pasy - niebieski, biały i czerwony 

 

 



13.  Maroko jest: 

O  królestwem                 O republiką     (1pkt) 

 

14.  W kanadyjskiej prowincji Quebec ludnośd francuskojęzyczna stanowi zdecydowaną 

większośd. Jakie miasto jest jego stolicą? (1pkt)          Quebec 

 

15.  Ile lat trwa nauka we francuskim liceum? (1pkt)  3 lata 

 

16.  Który kraj frankofooski zajmuje drugą pozycję na świecie pod względem powierzchni, licząc 

niemal 10 mln km2?  (1pkt)   Kanada  

 

17.  Które z tych kanadyjskich miast liczy najwięcej mieszkaoców? (1pkt) 

    o Montreal    1,7 mln              o Toronto  2,5mln                o  Ottawa  0,82mln 

 

 

18.  Połącz nazwę rzeki z leżącym nad nią miastem. (5 pkt) 

1. Paryż                                                   A.  Rodan 

2. Lyon                                                    B.  Loara 

3. Orlean                                                 C.  Sekwana 

4. Tuluza                                                  D. Garonna 

5. Grenoble                                             E. Isère 

 

1. C             2. A                3. B            4. D          5.E 

 

19.  Na którym kontynencie leży najwięcej paostw – członków Międzynarodowej Organizacji 

Frankofonii? (1pkt)       Afryka (27)   

 

20.  Flaga którego kraju frankofooskiego ma kształt kwadratu? (1pkt) Szwajcaria 

 

 

21.  W którym roku ekipa Francji zdobyła tytuł mistrzów świata w piłce nożnej? (1pkt) 

     o 1998                  o  2002                  o  2006         o 2010  

    

22.  W którym kraju frankofooskim mówi sie w języku romansz, zwanym również 

retoromaoskim? (1pkt) Szwajcaria 

 

23.  Jakie skutki w funkcjonowaniu paostwa spowodowały zamachy terrorystyczne w Paryżu      

z dnia 13.11.2015? (2pkt)   

Wprowadzenie stanu wyjątkowego 

 

24. Gdzie we Francji rosną trufle? (1pkt)            Południowa Francja 

 



25. Jaka roślina o fioletowych kwiatach  jest symbolem Prowansji? (1pkt)        Lawenda 

 

26.  Połącz nazwy z ich opisem. (6pkt) 

1.  Louvre                                       A. rodzaj kanapki 

2. Marseillaise                               B. belgijski klub piłki nożnej 

3. Casse-croute                             C. gazeta francuska 

4. Vosges                                        D. muzeum w Paryżu 

5. Figaro                                          E. hymn Francji 

6. Gent                                            F. góry we Francji 

 

1. D       2. E            3.A           4. F             5.C          6.B 

27.  Który ze sportowców nie jest Francuzem? (1pkt) 

   O Zinedine Zidane      o  Yannick Noah       o   Rafael Nadal          o Sebastien Loeb 

 

28. Największa po II wojnie światowej operacja ewakuacji dzieł sztuki w Paryżu miała miejsce 
w 2003 roku, kiedy miastu zagrażał/-a: (1pkt)  

     o powódź                o pożar           o zamach terrorystyczny 

29.  Połącz nazwiska malarzy  z prezentowanym prądem artystycznym. (4pkt)  

 

1. Claude Monet                                   A.  kubizm 
2. Georges Braque                                B.  surrealizm 
3. Henri de Toulouse-Lautrec             C.  postimpresjonizm 
4.  René Magritte                                  D. impresjonizm 

 

1. D               2.A             3. C         4.B 

30.  Połącz nazwy krajów frankofooskich z leżącymi w nich miastami. (6pkt) 

1. Kanada                                             A. Fez 

2. Francja                                             B. Montpellier 

3. Szwajcaria                                       C. Vancouver 

4. Senegal                                            D.  Berno 

5. Belgia                                               E. Charleroi 

6. Maroko                                            F. Dakar 

 

             1.  C             2.B             3.D            4.F           5.E           6.A 

31.  Prezydentem którego frankofooskiego paostwa był znany poeta  Leopold Sedar Senghor? 

(1pkt)          Senegal 

 

32.  Czy Francja dzieli z Surinamem granicę morską? (1pkt) 

o  TAK                                o NIE 

 



33.  Która z podanych nazw odnosi się do sieci francuskich supermarketów? (1pkt) 

o Real                    o Lidl         o  Bricomarché           o  Galimard 

34.  14 lipca jest obchodzone narodowe święto Francji. Jest to przypomnienie daty: (1pkt) 

O zburzenia Bastylii        o wstąpienia na tron Ludwika XVI      o zakooczenia I wojny 

światowej 

35.  Słynna paryska dzielnica artystów to: (1pkt) 

              o Marais              o Dzielnica Łacioska                o Défense             o Montmartre 

36.  Kiedy podczas posiłku we Francji pije się aperitif? (1pkt) 

            o  przed daniem głównym          o w trakcie posiłku         o po daniu głównym 

 

37. Po wojnie francusko-pruskiej w roku 1871 Francja utraciła: (1pkt) 

       o  Alzację i częśd Lotaryngii      o Lotaryngię i częśd Wogezów     o częśd  Langwedocji i Ardeny 

 

38.  Garou jest piosenkarzem i aktorem: (1pkt) 

   o francuskim               o belgijskim               o kanadyjskim 

39.  Które z podanych miast leży w Belgii? (1pkt) 

              o  Liège                    o    Strasbourg                      o Sion 

40. Który z krajów frankofooskich jest podzielony na kantony: (1pkt) 

              o Belgia                              o Szwajcaria                    o  Maroko 

41.  Nie tylko Francja słynie z produkcji serów. Pośród  poniższych nazw podkreśl nazwy trzech 

serów szwajcarskich. (3pkt) 

gruyère, brie, camembert, ementaler, roquefort, bagnes 

 

42. Od 2001 roku  rajd Paryż- Dakar jest organizowany na nowych, innych  trasach.  Po drogach  

jakiego kontynentu jeżdzą obecnie zawodnicy? (1pkt) Ameryka Południowa 

 

43.  Król Francji Henryk IV powiedział: „Paryż wart jest........” Dokoocz zdanie. (1pkt) 

A. każdych pieniędzy         B. poświęcenia      C.        wojny        D. mszy 

 

44.  Połącz skrótowce z objaśnieniami. (5pkt) 

1. SIDA                          A. francuskie koleje paostwowe 

2. RFI                             B.  paostwowa szkoła administracji 

3. ENA                           C.  rower górski 

4. SNCF                         D.   AIDS 

5. VTT                           E.  francuski kanał radiowy 

 

1.D        2.E       3.B    4.A     5.C 



 

45. W jakim mieście miał miejsce w 1986 roku I szczyt Frankofonii? (1pkt)       W Paryżu 

 

 

46.  Znana rzeżba „Maneken Pis” przedstawiająca siusiającego chłopca znajduje się w: (1pkt) 

              o  Paryżu                           o  Lyonie                  o Strasbourgu                o Brukseli 

47.  Belgia jest: (1pkt) 

o republiką            o monarchią konstytucyjną          o monarchią elekcyjną 

 

48.  W roku 1802 konsul Bonaparte, przyszły cesarz Napoleon I, stworzył najważniejsze 

przyznawane do dziś odznaczenie francuskie. Chodzi o: (1pkt) 

O Francuski Krzyż Zasługi                o Legię Honorową             o  Order Burbonów     

49. Francja jest republiką semi-prezydencką (półprezydencką). Która to republika? (1pkt) 

O trzecia                 o czwarta               o piąta                 o szósta 

 

50. Słynna dziś piramida Luwru wzbudzała początkowo wiele kontrowersji. Zbudowano ją, aby: 

(1pkt) 

    O powiększyd powierzchnię wystawową muzeum 

    O ułatwid wejście zwiedzającym i ułatwid wstęp zwiedzającym 

    O upiększyd dziedziniec otaczający muzeum 

 

 


