
KONKURSY DRUŻYNOWE 

 

 W trakcie obchodów Dnia Frankofonii odbędzie się konkurs 

drużynowy. 

 6 trzyosobowych drużyn będzie rywalizowało o tytuł znawcy 

kultury frankofońskiej. W skład każdej drużyny będą wchodzili 

przedstawiciele 3 typów szkół: podstawowej, gimnazjum i liceum. Przydział poszczególnych 

osób do drużyny odbędzie się na drodze losowania, które zostanie przeprowadzone w Dniu 

Frankofonii. 

ZAGADNIENIA: 

1. KONKURS GEOGRAFICZNY  

 konkurs obejmuje wiadomości dotyczące następujących krajów: 
o Francja 
o Szwajcaria 
o Belgia 
o Kanada 
o Tunezja 
o Senegal 
o Reunion 

 kontury, flagi i stolice 

 języki 

 rzeki, góry i morza 

 najważniejsze miasta 
 

2. KINO FRANCUSKIE 

 Uczniowie oglądają film pt. «Radin» de Fred Cavayé («Dusigrosz») z 2016r. 

indywidualnie, każdy we własnym zakresie, przed Dniem Frankofonii 2018, a podczas 

konkursu w dniu 28.03.18 r. odpowiadają na pytania dotyczące treści, bohaterów, 

miejsca akcji. 

 Każda drużyna odpowiada na 3 pytania. Do wyboru wersja polskojęzyczna za 1 pkt, 

lub wersja francuskojęzyczna za 2 pkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia 6. 

3. ZABYTKI KRAJÓW FRANKOFOŃSKICH 

 Na podstawie zdjęcia, uczniowie podają francuską nazwę przedstawionego zabytku oraz 
miasto / miejscowość, w którym dany zabytek się znajduje. 

 Za każdą poprawną francuską nazwę oraz podanie miasta uczniowie otrzymują po 2 punkty. 

 Jeżeli francuska nazwa zostanie zastąpiona jej polskim odpowiednikiem, uczniowie otrzymują 
po 1 punkcie. 

 

 



Lista zabytków: 

 le Château de Versailles 

 le Château de Chenonceau 

 le Mont Saint Michel 

 la Basilique du Sacré Coeur 

 la Sainte Chapelle 

 la Cathédrale Notre Dame de Paris 

 la Tour Eiffel 

 le Pont du Gard 

 la Cathédrale Notre Dame de Reims 

 le Palais des papes d'Avignon 

 le Pont Saint-Bénézet 

 le Manneken Pis 

 l'Atomium 

 l'Hôtel de Ville de Bruxelles 

 l'Opéra Royal de Wallonie 

 la Cathédrale Saints Michel et Gudule de Bruxelles 

 la Cathédrale Saint Paul de Liège 

 l'Hôtel de Ville de Mons 

 le Mausolée Mohammed V 

 la Mosquée Hassan II 

  la Cathédrale Saint-Vincent-de-Paul de Tunis 

 la Grande Mosquée de Kairouan 

  le Palais de Monaco 

 le Casino de Monte Carlo 

 le Musée océanographique de Monaco 

 la Cathédrale Notre Dame Immaculée de Monaco 

 l'Oratoire Saint-Joseph 

 la Basilique Notre Dame de Montréal 

 le Palais grand-ducal de la ville de Luxembourg 

 le Château de Vianden 

 

Warto również powtórzyć liczebniki, których znajomość z pewnością 

się przyda w konkursie-niespodziance;-) 

 


