
 

 

 

 

 

ZAGADNIENIA  

DO 

KONKURSU  WIEDZY  

O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 2018 

DLA UCZNIÓW KLAS 4-7 
 

 

Uczniowie przygotowują się na podstawie poniższych zagadnień. 

Test konkursowy będzie miał formę testu wyboru  

i zadań otwartych. 

Zapisy do udziału w konkursie do 7 maja u nauczycieli  

języka angielskiego. 
 

1. Jak nazywa się najsłynniejszy dom towarowy w Londynie? 

2. Jak nazywa się najsłynniejszy bohater szkocki, przywódca powstania przeciwko 

rządom Anglii? 

3. Kto jest autorką powieści „Wichrowe Wzgórza”? 

4. Najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii. 

5. Gdzie odbywają się Highland Games? 

6. Co w języku Szkotów oznacza „loch”? 

7. Wymień kolory irlandzkiej flagi. 

8. Kto powiedział: „ Być albo nie być... Oto jest pytanie”? 

9. Z którego miasta pochodzi zespół The Beatles? 

10. Jak nazywa się legendarny bohater brytyjski, który rabował bogatych i rozdawał łupy 

biednym? 

11. Podaj nazwisko rodu, z którego wywodzi się obecnie panująca Elżbieta II. 

12. Podaj nazwę brytyjskiej dyscypliny sportu w której zawodnicy jeżdżą konno i 

uderzają w piłkę? 

13. Kto jest patronem Szkocji? 

14. Czym jest Stonehenge? 

15. Kiedy Brytyjczycy obchodzą swe święto narodowe? 

16. Kto jest obecnie premierem Wielkiej Brytanii? 

17. Wymień 2 słynne brytyjskie uniwersytety. 

18. Kto jest patronem Irlandii? 

19. Ile centymetrów liczy jeden cal? 

20. Które z państw określa się także mianem Szmaragdowej Wyspy? 

21. Czy Brytyjczycy płacą w walucie euro? 

22. Jakie kraje obejmuje Zjednoczone Królestwo? 

23. Jak nazywa się szkocka spódnica noszona przez mężczyzn? 

24. Jaki jest narodowy instrument Szkocji? 

25. Jak nazywa się narodowa potrawa szkocka i z czego jest przyrządzana? 

26. Ile liter ma najdłuższa nazwa miejscowości na Wyspie Anglesey w  Walii? 

27. Skąd wywodzi się słynny zespół U2. 

28. Jak nazywał się pierwszy najsłynniejszy aktor komediowy w historii kina? 



29. Gdzie urodził się William Szekspir? (podaj nazwę miejscowości) 

30. Jak nazywał się słynny miecz króla Artura? 

31. Które miasto Szkocji zbudowano, tak jak Rzym, na siedmiu wzgórzach? 

32. Podaj nazwisko Walijczyka, na którego cześć nazwano najwyższą górę świata. 

33. Podaj pełną nazwę kraju Brytyjczyków. 

34. Jaki tytuł nosi powieść autorstwa Jonathana Swifta o człowieku, który znalazł się w 

krainie Liliputów? 

35. Co to jest Madame Tussaud’s w Londynie? 

36. Jak nazywa się przyszły następca tronu brytyjskiego? 

37. W jakim mieście irlandzkim wybudowano transatlantyk Titanic? 

38. Która godzina jest w Londynie, jeśli w Warszawie jest godzina 13.00? 

39. Kim byli pierwotni mieszkańcy Australii? 

40. Podaj nazwę stolicy Australii. 

41. Najwyższy szczyt Australii. 

42. Jak nazywa się australijskie zwierzę, które ma cechy ssaka i ptaka? 

43. Podaj nazwę góry w centralnej części Australii. 

44. Co to jest Dingo Fence w Australii? 

45. Co jest najsłynniejszym symbolem Sydney w Australii? 

46. Jak nazywał się Polak, odkrywca Góry Kościuszki i złota w Australii? 

47. Po której stronie drogi jeździ się w Australii? 

48. Podaj stolicę Kanady. 

49. Podaj dwa języki urzędowe Kanady. 

50. Jaka waluta obowiązuje w Kanadzie? 

51. Nad brzegami ilu oceanów leży Kanada? 

52. Jakie góry leżą na zachodzie Kanady? 

53. Jakie drzewo jest symbolem Kanady? 

54. Jaką długość ma najdłuższa autostrada na świecie znajdująca się w Kanadzie? 

55. Jak nazywa się wodospad pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi? 

56. Kim był Walt Disney? 

57. Jak nazywa się amerykański informatyk, przedsiębiorca, filantrop oraz współzałożyciel, 

główny architekt oprogramowania Microsoft? 

58. Podaj nazwę najdłuższej  rzeki  w Stanach Zjednoczonych. 

59. Z jakim krajem graniczy USA od południa? 

60. Wymień obecnego i dwóch poprzednich prezydentów Stanów Zjednoczonych. 

61. Podaj nazwisko amerykańskiego pastora, który walczył o prawa dla Afroamerykanów, 

zniesienie dyskryminacji rasowej. 

62. 2 lutego to w Stanach i Kanadzie wyjątkowy dzień. Co to za „święto”? 

63. Podaj nazwę oficjalnego miejsca pracy (nazwa pomieszczenia), w którym urzęduje 

amerykański prezydent w Białym Domu. 

64. Które miasto znane jest pod nazwą Wielkie Jabłko? 

65. Gdzie znajduje się Golden Gate Bridge?  

66. Podaj  nazwę najwyższego szczytu Stanów Zjednoczonych.  

67. Którego dnia Stany Zjednoczone obchodzą swe urodziny? 

68. Ile centów liczy dolar? 

69. Podaj tytuł amerykańskiego hymnu. 

70. Jaka dyscyplina sportu rozgrywana jest podczas finału Super Bowl? 

71. Kto jest autorem  książki „ Przygody Tomka Sawyera”? 

72. Który amerykański prezydent zginął w zamachu w teatrze? 

73. W której z amerykańskich gier zespołowych udział bierze pałkarz i miotacz? 

74. Podaj pełną nazwę skrótu the USA (w j. angielskim i polskim). 

75. Podaj nazwisko pierwszego i ostatniego amerykańskiego prezydenta. 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filantropia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft

