LA FRANCE SI BELLE - Materiały konkursowe
1. Jaką pełną nazwę nosi Francja?
2. Flaga Francji posiada trzy kolory. Jakie?
3. Jaka jest obecnie jednostka monetarna Francji?
4. Z jakimi państwami graniczy Francja?
5. Jaką nazwę noszą cieśniny oddzielające Francję od Wielkiej Brytanii?
6. Na Morzu Śródziemnym znajduje się wiele wysp, jedna z nich należy do Francji.
Która to wyspa?
7. Francuzi zwyciężyli Anglików w powstaniu ludowym 1429 roku. Pod czyim
przywództwem?
8. Jaką nazwę nosi słynna noc roku 1572 z czasów wojen religijnych (1562-1589)?
9. Kiedy obchodzone jest święto narodowe Francji?
10. Jakie wydarzenie z 1789 roku upamiętnia święto narodowe Francji?
11. Jak nazywa się najdłuższa rzeka Francji o długości 1020 km?
12. Jak nazywa się rzeka, nad którą leży Paryż?
13. Jak nazywa się największe miasto portowe we Francji?
14. Turyści we Francji zwiedzają słynne zamki nad pewną rzeką. Jak ona się nazywa?
15. We Francji niektóre pociągi osiągają prędkość 350 km/h (rekord 480 km/h). Jaką
noszą nazwę?
16. Na ile departamentów podzielona jest Francja?
17. Na ile regionów podzielona jest obecnie Francja?
18. Ile departamentów zamorskich posiada Francja?
19. Ilu mieszkańców liczy Francja?
20. Z jakimi państwami graniczy Francja?
21. W którym roku Francja przyjęła chrzest przez króla Chlodwiga?
22. Państwo Franków, za mocą traktatu w Verdun, podzielono na trzy części. W którym
roku przyjęto ten traktat?
23. Gdzie położone są słynne kąpieliska francuskie Saint-Tropez, Cannes, Nicea?
24. Ile trwała wojna 100 letnia?
25. Jak brzmi dewiza Francuzów?
26. Gdzie znajduje się Mont Blanc?

27. Jak nazywa się znany paryski uniwersytet?
28. Kto jest we Francji odpowiednikiem naszego urzędu miasta?
29. Gdzie możemy podziwiać dzieło Leonardo da Vinci „Mona Lisa” ?
30. W którym z miast francuskich od 1946 roku odbywa się corocznie Międzynarodowy
Festiwal Filmowy?
31. W którym roku Francja zdobyła Mistrzostwo Europy w piłce nożnej?
32. W którym roku została wzniesiona Wieża Eiffel?
33. Jak nazywa się najsłynniejsza aleja Paryża?
34. Jaki obiekt Paryża nosi nazwę „Moulin Rouge”?
35. Jak nazywa się najsłynniejszy wyścig kolarski odbywający się corocznie we Francji?
36. Co oznacza nazwa supermarketu „Carrefour”?
37. Noël to nazwa świąt. Których?
38. Który z francuskich królów zyskał przydomek „Król Słońce”?
39. Który z aktorów wcielił się w postać sympatycznego żandarma?
40. Jaki styl prezentuje katedra Notre - Dame?
41. Jak nazywa się obecna siedziba prezydenta Francji?
42. Gdzie we Francji odbywają się modlitewne spotkania młodych z całego świata?
43. Z jakim krajem europejskim Francja ma najkrótszą granicę?
44. Czy Francja dzieli z Brazylią granicę morską?
45. Ile mostów zbudowano na Sekwanie?
46. Ile lat liczy kadencja prezydenta Francji?
47. Jak nazywa się francuski ponaddźwiękowy samolot pasażerski?
48. Jak nazywali się przodkowie Francuzów?
49. Jaki nr kierunkowy ma Francja?
50. Jak nazywa się największy w Europie i jeden z największych na świecie producent
opon?
51. Jak nazywa się słynny francuski rogalik?
52. Jak po francuski napiszemy ‘kawa z mlekiem’?
53. Czym charakteryzuje się Viaduct Millau?
54. W ilu krajach język francuski jest językiem urzędowym?
55. Co rząd francuski podarował USA?
56. Co oznacza najdłuższy wyraz francuski ,,anticonstitutionnellement” ?

57. W jakim celu Francuzi podczas I wojny światowej zbudowali replikę Paryża?
58. Współksięciem jakiego państwa jest prezydent Francji?
59. Wymień:
a. Trzy kraje, w których j. francuski jest językiem urzędowym
b. Trzy marki samochodów francuskich
c. Trzech znanych piłkarzy francuskich
d. Trzech aktorów lub aktorki francuskie
e. Trzech piosenkarzy lub piosenkarki francuskie
f. Trzy nazwy serów francuskich
g. Pięć francuskich zabytków
60. Podaj autorów podanych książek:
a. „Dżuma”
b. „Dzwonnik z Notre – Dame”
c. „Trzej Muszkieterowie”
d. „Mały Książe”
e. „Skąpiec”

