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CZĘŚĆ I TEST WYBORU
Za każdą poprawnie zaznaczoną informację otrzymasz jeden punkt. Jeżeli chcesz wycofać swój
wybór, wyraźnie przekreśl krzyżykiem odpowiedź z której rezygnujesz i zaznacz odpowiedź właściwą.

1. Z podanych obszarów geograficznych podkreśl jeden, który należy do archipelagu Małych
Antyli.
Peru,

Haiti,

Martynika,

Gujana,

Brazylia,

Wyspa Bananowa

2. Spośród wymienionych poniżej państw i terytoriów podkreśl te, które NIE sąsiadują z
Brazylią.
Kolumbia,

Argentyna,

Ekwador,

Chile,

Martynika,

Paragwaj

3. Podkreśl właściwą odpowiedź spośród fragmentów oznaczonych kursywą.
Martynika to wyspiarskie terytorium zamorskie Francji / Hiszpanii leżące w Ameryce Środkowej /
Ameryce Południowej. Martynika poprzez wody terytorialne Cieśniny Martyniki graniczy od
północy / południa z Dominiką. Na Martynikę składa(ją) się jedna wyspa / dwie wyspy pomiędzy
Morzem Karaibskim / Morzem Wenezuelskim a Oceanem Atlantyckim. Na klimat Martyniki przede
wszystkim mają wpływ północno-wschodnie pasaty i ciepłe / zimne prądy morskie.
4.

Wpisz w puste miejsca poniższe nazwy.

Indianie

Metysi

Zambosi

Peru jest państwem wieloetnicznym. Większość
______________________

Kreole

ludności stanowią__________________ oraz

głównie należący do ludów Keczua i Ajmara. Biali mieszkańcy

stanowią ok. 15% ludności.

5.

Podkreśl właściwą odpowiedź.

Flaga Brazylii ma postać prostokąta / kwadratu na którym, na zielonym / niebieskim tle znajduje się
duży czerwony / żółty romb, a w nim niebieska / czerwona kula z gwiazdami.
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6.

Do państw wymienionych w tabeli przyporządkuj krainy geograficzne leżące w całości
lub w przeważającej części na ich terytorium. Dwa obszary nie pasują do żadnej
rubryki:

Nizina Amazonki,

Płaskowyż Centralny,
Nizina Gujańska,
Kordyliera Środkowa,
Montania

Peru

Kordyliera Nadbrzeżna,

Brazylia

7. Określ czy powyższe stwierdzenia są prawdziwe (P) czy fałszywe (F).
a) Selva to region we wschodniej części Peru o klimacie gorącym, wilgotnym, równikowym .........
b) Titicaca to jezioro, które powstało w wyniku wypełnienia wodą głębokich rowów
tektonicznych, ukształtowanych w wyniku ruchów płyt tektonicznych.........................................
c) Rio de Janeiro to miasto, w którym odbędą się w 2016 roku Letnie Igrzyska Olimpijskie............
d) Narodowym tańcem Brazylii jest rumba.........................................................................................
e) W Brazylii uprawia się tylko odmianę kawy arabica.....................................................................
PYTANIA 8–39 Wybierz właściwą odpowiedź zaznaczając ją obwódką (kółkiem):

8. Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro znajduje się na wzgórzu:
a)

Macarena

b)

Copacabana

c)

Corcovado

d)

Fortaleza

9. Brazylijski stadion narodowy w Rio de Janeiro to
a)

La Bombonera

b)

Camp Nou

c)

Maracaña

d)

Santiago Bérnabeu
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10. Największym dopływem Amazonki jest:
a)

Orinoko

b)

Rio Negro

c)

Xingu

d)

Iguazu

11. Państwem, które graniczy z Peru jest:
a)

Boliwia

b)

Gwatemala

c)

Urugwaj

d)

Wenezuela

12. Zampoña, odmiana fletni Pana, tradycyjny peruwiański instrument muzyczny jest
instrumentem:
a)

perkusyjnym

b)

dętym

c)

smyczkowym

d)

elektronicznym

13. W Peru w miejscowości Nazca można zobaczyć:
a)

największy w Ameryce Południowej kompleks wapiennych jaskiń

b)

cykl malowideł przedstawiających epizody z peruwiańskiej historii

c)

barokową zabudowę wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO

d)

stworzone przez Indian gigantyczne rysunki przedstawiające zwierzęta i figury
geometryczne

14. Peruwiańskim instrumentem strunowym podobnym do mandoliny jest:
a)
b)
c)
d)

charango
quena
guitarra flamenca
berimbau

15. Ludem, który stworzył potężne imperium obejmujące tereny m. in. Peru i Ekwadoru
byli:
a)
b)
c)
d)

Majowie
Aztekowie
Toltekowie
Inkowie
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16. W Peru oficjalnym językiem jest język hiszpański, a także:
a)

portugalski

b)

keczua i portugalski

c)

keczua i ajmara

d)

francuski

17. Cebiche, uważane w Peru za danie narodowe, przyrządzane jest na bazie:
a)

surowej ryby i soku z limonki

b)

kukurydzy i fasoli

c)

mięsa lamy

d)

smażonych jaj przepiórki

18. Chicha to:
a)

sfermentowany napój kukurydziany o niewielkiej zawartości alkoholu

b)

miejscowość w Peru znana z kopalni szmaragdów

c)

potrawa z mięsa lamy

d)

plaża na Martynice znana z wulkanicznego piasku

19. Typowy peruwiański taniec zwany tańcem z chustkami to:
a)

merengue

b)

salsa

c)

marinera

d)

samba

20. Zwierzęciem, które w naturze NIE występuje w Peru jest:
a)

anakonda

b)

jaguar

c)

tukan

d)

szop pracz

21. Arequipa, figurująca na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to:
a)

grupa czynnych wulkanów

b)

archipelag na Oceanie Atlantyckim z różnorodną fauną i florą

c)

miasto z zabytkami z epoki kolonialnej

d)

grupa wraków spoczywających na dnie Oceanu Spokojnego
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22. Iguazú to
a)

instrument muzyczny wykorzystywany podczas martynikańskich świąt ludowych

b)

grupa wodospadów na pograniczu Argentyny i Brazylii

c)

rodzaj tradycyjnego napoju kokosowego z Karaibów

d)

najwyższy szczyt Brazylii

23. Największym miastem Brazylii jest:
a)

Salvador

b)

São Paulo

c)

Brasilia

d)

Rio de Janeiro

24. W 1981 r. uczestnicy polskiej wyprawy kajakowej Canoandes 79 jako pierwsi
przepłynęli dnem Kanionu Colca, uważanego za najgłębszy kanion na Ziemi. Kanion
ten znajduje się
a)

w Brazylii

b)

w Peru

c)

na pograniczu Brazylii i Peru

d)

na Martynice

25. Le boudin noir to typowy dla Martyniki rodzaj:
a)

kaszanki

b)

ciastek z kremem

c)

galaretki owocowej

d)

napoju cytrynowego

26. Drugim obok francuskiego powszechnie znanym i używanym na Martynice językiem
jest język:
a)

hiszpański

b)

portugalski

c)

kreolski

d)

keczua

27. Les Salines to nazwa:
a)
b)
c)
d)

jednej z najsłynniejszych plaż na Martynice
dzielnicy Rio de Janeiro
jednego z dopływów Amazonki
miasta w Peru
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28. Miasto w północno–wschodniej części Peru, nad Amazonką, ważny ośrodek przemysłu
drzewnego i produkcji kauczuku to:
a)

Manaus

b)

Ica

c)

Iquitos

d)

Le Robert

29. Dawna stolica Martyniki, nazywana Małym Paryżem Antyli, zniszczona przed ponad
wiekiem przez erupcję wulkanu to:
a)

Saint–Pierre

b)

Sainte–Anne

c)

Le Lorrain

d)

Saint–Joseph

30. Lomo saltado to danie kuchni peruwiańskiej. Jest to / są to:
a) szaszłyki z serc wołowych lub wieprzowych
b) flaczki z fasolą i słodkimi ziemniakami
c) paski wołowiny z cebulą, pomidorami i smażonymi ziemniakami
d) ziemniaki z sosem z orzeszków ziemnych
31. Yanomami, amazońskie plemię indiańskie zajmujące się myślistwem i rybołówstwem,
do lat 60 XX wieku żyło odizolowane od cywilizacji białego człowieka. Zamieszkują:
a)

centralną część Martyniki

b)

niedostępne obszary Andów

c)

las tropikalny na terytorium Brazylii i Wenezueli

d)

pustynne tereny na obszarze Peru i Ekwadoru

32. Pisco to
a) napój alkoholowy produkowany ze sfermentowanych i poddanych destylacji winogron
w Chile i Peru
b) odmiana złotego rumu z Martyniki
c) czapka z wełny lamy
d) olej palmowy produkowany w południowej Brazylii
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33. Martynika leży w strefie klimatu:
a)

umiarkowanego

b)

podzwrotnikowego

c)

równikowego

d)

okołobiegunowego

34. Pandeiro to
a) brazylijski instrument muzyczny zbliżony do tamburynu
b) kolonialne miasto na Karaibach
c) potrawa kuchni karaibskiej na bazie fasoli
d) drugi najwyższy szczyt w Andach
35. Miasto Brasilia słynie
a) z modernistycznej architektury
b) z kolonialnej zabudowy
c) z najpiękniejszych plaż w Ameryce Południowej
d) z indiańskich zabytków
36. Rio de Janeiro jest położone
a) w centrum Brazylii
b) na wybrzeżu Atlantyku
c) na wybrzeżu Pacyfiku
d) na wybrzeżu Morza Karaibskiego

37. Zouk to
a) czapka z wełny lamy
b) tradycyjny styl w muzyce karaibskiej, pochodzący z Gwadelupy i Martyniki
c) gatunek gigantycznego chrząszcza z Martyniki
d) wulkan w środkowej Brazylii

38. Taniec pochodzenia brazylisko–boliwijskiego spopularyzowany w latach 80 XX wieku przez
zespół Kaoma to:
a)
b)
c)
d)

la bamba
lambada
salsa
cha–cha
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39. Qhapac Ñan (hiszp. Camino del Señor, pol. Trakt Królewski) znajduje się od 2014 r. na liście
światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to:
a) system dróg obejmujący ogromny obszar Andów
b) rafa koralowa u wybrzeży Małych Antyli
c) system podziemnych miast wydrążonych w masywie Huascarán Sur
d) system komunikacji rzecznej na obszarze Amazonii
Test wyboru: liczba punktów _____________
W tej części konkursu musisz wstawić w odpowiednich miejscach wymagane informacje. Za każdą
wstawioną poprawnie informację otrzymasz dwa punkty:

40. Podaj stolice państw / terytoriów wymienionych w tabeli:
Nazwa państwa / terytorium
Brazylia

Stolica

Peru
Martynika

41. Podaj jakiego kraju lub terytorium dotyczy podana poniżej informacja:
Kraj andyjski, trzeci co do powierzchni kraj Ameryki Południowej. Leży na półkuli S między O i
18 S oraz między 69 i 81 W. Oblewa go Ocean Spokojny.
Opisane powyżej państwo to..............................................................
Wpisz brakujące informacje.
42. Rzeka przepływająca przez obszar Brazylii o największej na świecie powierzchni dorzecza
to.......................................

Innym

wielkim

systemem

rzecznym

Brazylii

jest

rzeka....................................na południu oraz ……………………….. na wschodzie kraju.
43. Brazylijski taniec spopularyzowany przez karnawał w Rio de Janeiro to ……………………
44.

Piosenka „Ai, se eu te pego” wykonywana przez Michela Teló jest śpiewana w języku

……………………………….
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45.

Pingwin peruwiański zwany też pingwinem Humboldta występuje na wybrzeżu

Oceanu……………………………
46. Słynna ballada skomponowana w 1913 r. przez kompozytora peruwiańskiego nazwiskiem Daniel
Alomía Robles została spopularyzowana przez amerykański zespół Simon & Garfunkel. W tytule tej
najbardziej znanej peruwiańskiej piosenki pojawia się ptak symbolizujący wolność. Ptakiem tym jest
………………..

47. Wilgotny las równikowy porastający dorzecze Amazonki jest zwykle określany terminem
…………………….. (*wpisz tylko jeden wyraz)

48. Karaibski rum jest wytwarzany ze sfermentowanego soku wytwarzanego z rośliny. Roślina ta
to …………………………………….. (*wpisz dwa wyrazy)
49. Zwierzę z rodziny wielbłądowatych udomowione przez andyjskich Indian ze względu na wełnę
i mięso. Wykorzystywane także jako zwierzę juczne. Zwierzęciem tym jest ………………………
50. Dobrze zachowane miasto Inków, położone 112 km od Cuzco nad rzeką Urubamba.. Zamieszkiwali je
kapłani, inkaska arystokracja oraz żołnierze. Jest obiektem z listy światowego dziedzictwa UNESCO.
Miastem tym jest ……………………………

Zadania otwarte: liczba punktów _______________
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