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21 pytań wokół języka i kultury krajów romańskich

1. Co to jest SNCF?
a) francuski przewoźnik kolejowy     b) francuskie linie lotnicze     c) znany 
francuski producent odzieży piłkarskiej i sportowej  

2. We Francji jest 
a) 100     b) 200     c) 300 gatunków serów? 

3. Jaką wysokość ma Wieża Eiffela?
a) 214 m     b) 324 m     c) 516 m

4. Smak lodów stracciatella powstał w
a) Florencji     b) Bergamo     c) Katanii

5. Typowy włoski zwyczaj picia niskoalkoholowych napojów, zawsze przegryzanych 
małymi przekąskami, które mogą służyć czasem za kolację, to:
a) colazione     b) merenda     c) aperitivo

6. W porze obiadowej we Włoszech… 
a) ulice zapełniają się, ludzie biegają po sklepach i korzystają z dwugodzinnej 
pauzy, aby uzupełnić zapasy makaronu     b) nie dzieje się nic szczególnego, 
wszyscy spokojnie pracują dalej     c) nagle następuje wielkie poruszenie, 
ogromne rzesze nieznajomych w garniturach biegną w ściśle określonym 
kierunku i ulice pustoszeją, a jedyną osobą, która pozostaje jest zagubiony 
turysta, który ani nie może skorzystać z usług sklepów/banków, które są 
zamknięte, ani nie może zjeść obiadu bo bary i kawiarnie zajęli już Włosi

7. Portugalia jest szóstym co do wielkości producentem ….. na świecie:
a) wina     b) sera z mleka owczego     c) cynamonu



8. Przysłowie mówi: „w Bradze się modlą, w Porto pracują, w Coimbrze studiują, a w 
….. żyją”.
a) Faro     b) Lizbonie     c) Toledo

9. W Portugalii można negocjować nawet ceny
a) biletów do kina     b) usług fryzjerskich     c)  wynajęcia pokoju w hotelu

10. Ile języków urzędowych jest w Szwajcarii?
a) 2     b) 3     c) 4

11. W kantonie Valais wiosną i latem odbywają się walki: 
a) kóz     b) krów     c) gęsi

12. Siedziba firmy Nestlé znajduje się w :
a) Bernie     b) Lozannie     c) Vevey

13.  Wyznacznikiem popularności baru w Hiszpanii jest:
a) liczba kelnerów     b) ilość śmieci na podłodze     c) liczba stolików w barze

14.  Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los
Remedios Cipriano de la Santísma Trinidad Ruiz to nazwisko:
a) Pablo Picasso     b) Pablo Nerudy     c) Pablo Alborana

15.  Hiszpanie przed wybiciem na zegarze północy w Sylwestra jedzą:
a) 12 winogron     b)  12 truskawek     c) 12 oliwek

16.  Poutine to: 
a) kanadyjska przekąska z prowincji Quebec     b) prowincja Kanady     c) rodzaj 
alkohol

17.  Językiem urzędowym Quebecu jest:
a) angielski i francuski     b) tylko angielski     c) tylko francuski

18.   „Ogon bobra” to:
a) mięsny kanadyjski przysmak     b) kanadyjskie placki posypywane czekoladą 
przypominające ogon bobra     d) potoczna nazwa Montrealu

19.  Który z tych obiektów nie znajduje się w stolicy Belgii:
a) Figurka Manneken Pis     b) Figurka Jeanneke Pis     c) Park Atrakcji Walibi

20.  Belgijska restauracja fast-food to:
a) ViteBurger     b) Quick     c) Délicieux



21.  Według powiedzenia, Belg rodzi się z …. w brzuchu:
a) domem     b) cegłą     c) 1 centem
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