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Hiszpania: test kulturoznawczy   

 
 
Zaznacz jedną poprawną odpowiedź: 
 
 

 
1.Paίs Vasco to: 

a) port morski nazwany na cześć Vasco da 
Gamy 

b) kraj Basków 
c) regionalna potrawa katalońska 
d) jeden z gatunków ryb u wybrzeży Atlantyku 

2.Które pojęcie nie wywodzi się z kultury 
południowej Europy? 

a) Macho 
b) Casanova 
c) Admirator 
d) Don Juan 
 

3.Które zdanie jest prawdziwe? 
a) w czasie fiesty Hiszpanie przerywają pracę i 

udają się na poobiednią drzemkę 
b) obchody ku czci św. Fermina (San Fermi-

nes) mają miejsce w Pampelunie 
c) siestas to czas uroczystości państwowych i 

regionalnych obchodów świąt 
d) w okresie Świąt Bożego Narodzenia Hisz-

panie życzą sobie Felicidades! 
 

4.Który z wymienionych projektantów mody nie 
pochodzi z Hiszpanii: 

a) Miuccia Prada 
b) Angel Schlesser 
c) Francis Montesinos 
d) Agatha Ruίz de la Prada 

5.Hiszpańskie pociągi ........ 
a) są tak komfortowe jak polskie 
b) posiadają w większości przedziały 
c) mają tą wadę, że są często niepunktualne 
d) nie są tanim środkiem transportu 

6.Bocadillo to: 
a) galicyjski odpowiednik tortilly 
b) ciepły budyń czekoladowy 
c) nazwa sieci lokalnych restauracji 
d) bagietka z dodatkami na drugie śniadanie 
 

7.Los churros to ......... 
a) pierożki z grzybami 
b) grilowane krewetki 
c) rodzaj naleśników z powidłami 
d) paski smażonego ciasta podawane z gorącą 

czekoladą 
 

8.Hiszpania położona jest na Półwyspie ........ 
a) Apenińskim 
b) Iberyjskim 
c) Bałkańskim 
d) Hiszpańskim 

9.Na przywitanie i pożegnanie Hiszpanie całują 
się zazwyczaj ........ raz(y) w policzek. 

a) jeden 
b) dwa 
c) trzy 
d) cztery 

 

10.Hiszpańskie linie lotnicze noszą nazwę: 
a) Iberiada 
b) Iberia 
c) Iberos Air 
d) Air Iberiada 

11.Typowe dania regionalne serwuje się w 
miejscach zwanych: 

a) la bodega 
b) la taberna 
c) el restaurante de comida rápida 
d) el cocedero de marisco 

12.Lucia Alvarez Romero i Manuel Gomez 
Salazar mają syna o imieniu Diego. Mały Diego 
nazywa się następująco: 

a) Diego Gomez Romero 
b) Diego Gomez Salazar 
c) Diego Salazar Romero 
d) Diego Gomez Alvarez 
 



13.Językiem urzędowym w Hiszpanii jest: 
a) aragoński 
b) kataloński 
c) kastylijski 
d) galicyjski 

14.W większości kin hiszpańskich: 
a) zobaczymy głównie produkcje kina 

hiszpańskiego 
b) za wzorcem kina skandynawskiego 

większość filmów ogląda się po angielsku 
c) stawia się na obronę własnego języka 

narodowego 
d) dubbing filmów obcojęzycznych nie jest 

popularny 
 

15.Który wyraz nie pasuje tematycznie do 
pozostałych? 

a) banderillas 
b) Plaza Mayor 
c) los toreros 
d) la corrida 
 
 

16.Której budowli nie znajdziemy w Hiszpanii? 
a) Sagrada Familia 
b) Alhambra 
c) Escorial 
d) Windsor 
 

17.Alta Velocidad Española to: 
a) szybka kolej hiszpańska 
b) dworzec centralny w Madrycie 
c) główny port lotniczy Hiszpanii 
d) firma autokarowa oferująca usługi w 

każdym większym mieście 
 

18.Los gitanos to: 
a) tradycyjne hiszpańskie gitary 
b) Cyganie zamieszkujący Hiszpanię 
c) cudzoziemcy napływający z Afryki pół-

nocnej 
d) układ kroków wykonywany w tańcu 

flamenco 
 

19.Marka samochodów Seat nazywa swoje 
modele nazwami miast hiszpańskich. Jedno z 
nich tu nie pasuje: 

a) Alhambra 
b) Las Palmas 
c) Toledo 
d) Córdoba 
 

20.Największa hiszpańska wspólnota autono-
miczna (comunidades autónomas) to: 

a) Kastylia i León 
b) Katalonia 
c) Kantabria 
d) Galicja 

21.Encierro to: 
a) bitwa pomidorowa w mieście Buñol 
b) święto zmartwychwstania Chrystusa 
c) hiszpański odpowiednik Prima Aprilis 
d) ucieczka ulicami miasta przed stadem 

byków 
 

22.Flamenco: który wyraz nie pasuje tema-
tycznie do pozostałych? 

a) Cyganie 
b) Andaluzja 
c) kastaniety 
d) typowy folklor hiszpańskiej północy 

23.Które zdanie jest fałszywe? 
a) Hiszpania jest drugim na świecie 

producentem oliwy z oliwek 
b) Architekt Antonio Gaudi zmarł potrącony 

przez tramwaj 
c) Mango to jedna z najbardziej znanych 

hiszpańskich marek odzieżowych 
d) Rząd wprowadził Plan Galicja po tym jak w 

roku 2002 region zniszczyło trzęsienie ziemi 
 

24.Przesądy: czego Hiszpanie się nie boją? 
a) piątku trzynastego 
b) czarnego kota 
c) czterolistnej koniczyny 
d) rozbitego lustra 

 
 
 


