POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY
„ READING IN ENGLISH – MY PLEASURE”
– część druga testu: KONKURS WIEDZY O KRAJACH
ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO
(BANK PYTAŃ KULTUROWYCH)
Uwaga!
Uczniowie z klasy VII mogą odpowiadać po polsku (choć zachęcamy do odpowiedzi w
j. angielskim – w przypadku takiej samej liczby punktów wygrywa osoba, która podjęła
próbę przekazania informacji w j. angielskim ) na 20 z podanych niżej pytań.
Gimnazjaliści klas II i III oraz licealiści będą odpowiadać po angielsku na 20 pytań
wybranych z poniższej listy sformułowanych po angielsku.

1. Jak nazywamy flagę Wielkiej Brytanii?
2. Jak nazywają się izby parlamentarne w Wielkiej Brytanii?
3. Kim był i kiedy żył Guy Fawkes ?
4. Czym zajmuje się RSPCA?
5. Jak nazywa się tajemnicza budowla znajdująca się niedaleko Salisbury?
6. Co to jest Dartmoor?
7. Jak nazywa się dzielnica Londynu, która kiedyś znana była jako targ kwiatów
a obecnie jest miejscem spotkań artystów i często odwiedzaną atrakcją
turystyczną?
8. Gdzie urodził się William Shakespeare?
9. Co znajduje się na ul. Baker Street 221b?
10.Czym jest Harrods?
11.Podaj dwa najbardziej znane muzea londyńskie.
12.Podaj dwie najbardziej znane galerie londyńskie.
13.Podaj dwa najbardziej znane mosty w Londynie.
14.Podaj dwa najbardziej znane parki w Londynie.
15.Kim była Madame Tussauds?

16.Jak potocznie nazywa się londyńskie metro?
17.Kim byli angielscy poeci jezior? Podaj nazwisko jednego z nich.
18.Czym jest Millennium Dome?
19.Jaką rolę pełnią niebieskie tablice na budynkach niektórych domów?
20.Jak nazywał się znany zespół muzyczny
a. z Liverpoolu
b. w skład którego wchodzili trzej bracia?
21.Czym jest Big Ben?
22.Kto napisał „The Picture of Dorian Gray”?
23.Gdzie mieszka brytyjski premier?
24.Kim był Wilhelm Zdobywca?
25.Gdzie znajduje się Mur Hadriana?
26.Kto napisał „Dumę i Uprzedzenie”?
27.Z czego znany jest Henryk VIII?
28.Jak nazywają się dwie najsilniejsze partie polityczne w Wielkiej Brytani?
29.Gdzie przechowywane są klejnoty królewskie?
30.Jak nazywają się dwa najstarsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii?
31.Jak nazywa się teatr, w którym wystawiano pierwsze sztuki Szekspira?
32.Jak nazywa się najwyższy szczyt Walii?
33.Jak nazywa się rodzaj spódnicy noszony przez Szkotów?
34. Jak ma na imię sławny potwór z Loch Ness?
35. Co to jest Haggis i z czego jest zrobiony?
36. Które miasto w Szkocji ma największą liczbę ludności?
37. Jak nazywał się sławny Szkot, który wynalazł telefon?

38. Jak nazywa się tradycyjny szkocki instrument?
39. W którym mieście zbudowano Titanica?
40. Kiedy obchodzimy Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii?
41. Jaki jest symbol narodowy Irlandii?
42. W którym roku Irlandia dołączyła do Unii Europejskiej?
43. Co symbolizują kolory flagi Republiki Irlandii?
44. Skąd przybyli Celtowie do Irlandii?
45.Jaka jest historia Statuy Wolności?
46.Jakie amerykańskie miasto określamy mianem The Big Apple i skąd wzięła się
ta nazwa?
47.Dlaczego mówimy o USA ‘the melting pot’?
48.Jakie wydarzenie upamiętnia Święto Dziękczynienia?
49.Co to jest Pentagon i skąd bierze się jego nazwa?
50.Do jakiego masywu należą Góry Skaliste?
51.Wymień trzy najbardziej znane tytuły powieści Ernesta Hemingwaya.
52.Kim był Martin Luter King i z jakiej działalności zasłynął?
53.Jak nazywał się i w jakim czasie żył pierwszy prezydent USA?
54.Co symbolizują gwiazdy, a co paski na fladze USA?
55.Jak nazywamy amerykański parlament i z jakich składa się izb?
56.Z czego znana jest góra Rushmore?
57.W jakim stanie znajduje się Wielki Kanion?
58.Co jest symbolem narodowym Nowej Zelandii?
59.Jaki ustrój panuje w Nowej Zelandii i kto stoi na czele tego państwa?
60.Gdzie znajduje się oraz jaką alternatywną nazwę nosi The Ayers Rock?
61. Kto jest głową państwa w Australii?
62. Kiedy Australijczycy obchodzą Dzień Australii?

63. Jakie zwierzęta znajdują się na godle Australii?
64. Które miasto jest stolicą Australii?
65. Który australijski aktor zagrał w znanych na całym świecie filmach tj.
„X-men” i „Les Miserables”?

