
CO WIEM O FRANCJI – QUIZ 

 

1. Stolica Francji to: 

a) Rzym                 c) Berlin 

b) Paryż               d) Warszawa 

2. Ile regionów wchodzi w skład Francji?                                                                                                                                           

a)    5                    b) 22  

c)  11                   d)  20 

3. Jak nazywa się kanał łączący Francję z Wielką Brytanią?                                                                                                          

a) Kanał  Kiloński                                                        c) Kanał La Manche                                                                                                                                                                   

b)Kanał Sueski                                                             d) Kanał Panamski 

4. Które miasto Francji znane jest z produkcji musztardy?  

a)Dijon                                        c) Nicea 

b) Paryż                                      d) Marsylia 

 

5. Jak nazywa się miasto, w którym organizowany jest słynny festiwal filmowy?      

    a)  Nicea                     b)  Paryż                                     c)Cannes                       d)  Lyon 

 

6.Najdłuższa rzeka  Francji : 

a) Tag                                c) Ebro 

b)Loara                             d) Tamiza 

7. Najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, uznawany za symbol tego miasta i 

niekiedy całej Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu i piątą co do wysokości we 

Francji.  

a) Tokyo Skytree                           c) Guangzhou TV & Sightseeing Tower 

b) CN Tower                                   d) Wieża Eiffla 

 8. Jakie miasto słynie z przemysłu perfumeryjnego? Jest również miejscem akcji 

powieści “Pachnidło” Patricka Süskinda. 

a) Grasse 

b) Narbonne 
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c) Perpignan 

9. Siedzibą prezydenta Francji jest: 

a) le Palais de Justice 

b) le Palais de l’Elysée 

c) Hôtel de Ville 

 

10. Święto państwowe  / narodowe/ we Francji obchodzimy: 

a) 14 maja 

b) 14 czerwca 

c) 14 lipca 

 

11. Stolicą regionu Alzacja jest: 

a) Strasburg 

b) Brest 

c) Paryż 

  

12. Symbol Francji, który często można zobaczyć na wieżach kościołów to: 

a) krowa 

b) kogut 

c) owca 

d) koza 

 

 13. Do haseł z dewizy Francji nie zaliczamy: 

a) prawda 

b) równość 

c) braterstwo 

   

14. Które z podanych miast zostały upamiętnione na Łuku Triumfalnym w Paryżu: 

a) Wrocław                               b) Szczecin 

c) Ostrołęka                              d) Poznań 

 

15. Największa wyspa Francji to:  

a) Korsyka                      b) Martynika 

c) Gwadelupa                 d) Nowa Kaledonia 

 

16.Gdzie powstała Marsylianka – republikański hymn Francji: 

a) Marsylia                   b) Nicea 

c) Lyon                         d) Strasburg 

 

17. Czy trufle – francuski przysmak są: 

a) grzybami                      b) cukierkami 

c) ciastkami                      d) skorupiakami 

 

18. Od którego roku wydawany jest najstarszy dziennik francuski „Le Figaro”: 

a) 1977  b)1798 

c) 1826  d)1805 

 

19. Mona Lisę można podziwiać w Luwrze. Kto przywiózł ten obraz do Francji? 

a) Leonardo da Vinci  b) Napoleon Bonaparte 

c) Charles de Gaulle  d) papież Pius XVI 



 

20. Co symbolizuje biały kolor na fladze francuskiej? 

a) monarchię   b) republikę 

c) czystość   d) wolność 

 

21. W ilu trumnach pochowano Napoleona? 

a) jednej   b) trzy 

c) pięciu   d) sześciu 

 

22. Którego miasta dewizą jest „rzuca nim fala, lecz nie tonie”: 

a) Wenecja   b) Rzym 

c) Londyn   d) Paryż  

 

23. W którym paryskim kościele odbyły się nabożeństwa żałobne Chopina i Mickiewicza: 

a) Domes des Invalides b) Kościół Notre Dame 

c) Kościół de la Madeleine d) Kościół Sainte Marie 

 

24. Jak nazywa się największy park Paryża? 

a) Park Mont Soulis  b) Lasek Vincennes  

c) Lasek Buloński  d) Parc des Buttes 

 

  

 


