Drogi uczniu/ drodzy uczniowie
Przystępujesz/cie do I części KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NORDYCKICH
W RAMACH FESTIWALU NORDALIA 2013
W tej części Twoim/ Waszym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na 25 pytań
zamkniętych oraz 3 pytania otwarte. Wśród proponowanych odpowiedzi w zadaniach
zamkniętych tylko jedna jest prawidłowa. Odpowiedzi należy udzielić zakreślając - Waszym
zdaniem poprawne - rozwiązanie znakiem „X”. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach
zamkniętych można zdobyć maksymalnie 1 punkt (czyli łącznie 25 punktów).
W zadaniach otwartych należy udzielić czytelnej, pisemnej odpowiedzi, zgodnie
z treścią pytania.
Na rozwiązanie testu konkursowego macie 35 minut.
Powodzenia! 
Pyt.1. Które dwa kraje skandynawskie mają granice lądowe ze Szwecją?
a) Norwegia i Finlandia
b) Norwegia i Islandia
c) Dania i Norwegia
d) Finlandia i Dania
Pyt.2. Jan Mayen, Svalbard to wyspy przynależne do:
a) Norwegii
b) Danii
c) Szwecji
d) Finlandii

Pyt.3. Ustrój tego państwa to monarchia parlamentarna, a głową państwa jest królowa.
Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament noszący nazwę Folketing
(179 deputowanych) wybierany na 4-letnią kadencję. Które to państwo?
a) Norwegia
b) Finlandia
c) Dania
d) Szwecja
Pyt.4. Największy lodowiec tego kraju nosi nazwę Vatnajökull

i

ma powierzchnię

ok. 8300 km2. W jakim leży państwie?
a) Finlandia
b) Norwegia
c) Islandia
d) Szwecja

Pyt.5. Jak nazywa się Szwedka, autorka książek dla dzieci np. "Dzieci z Bullerbyn", "Pipi
Pończoszanka"?
a) Selma Lagerlöf
b) Astrid Lindgren
c) Sara Lidman
d) Tove Jansson
Pyt.6. Ten szwedzki skoczek narciarski jest twórcą charakterystycznego stylu skakania
nazywanego stylem "V" (układ nart przypomina literę "V"). Styl ten został zaakceptowany
przez Międzynarodową Federację Narciarską, kiedy okazało się, że nie tylko pozwala osiągać
dalsze odległości (co za tym idzie podnosi widowiskowość skoków), ale także jest
bezpieczniejszy dla zawodników. Jak się nazywa ten sportowiec?
a) Ingemar Stenmark
b) Matti Nykänen
c) Jan Boklöv
d) Janne Petteri Ahonen

Pyt.7. Ten zespół muzyczny w 1974 roku wygrał 19 edycję Konkursu Piosenki Eurowizji.
Jaką nazwę nosił ten zespół?
a) Roxette
b) Pet Shop Boys
c) Ace oof Base
d) ABBA
Pyt.8. Z jakiej dynastii wywodzi się król Szwecji Karol XVI Gustaw?
a) Tudorów
b) Walezjuszy
c) Bernadotte
d) Burbonów
Pyt.9. Szwecja to kraj, w którym pewne tradycje istnieją od dawien dawna. Inne zaś dopiero
od stosunkowo krótkiego czasu staja się pewnymi nawykami. Jedną z takich tradycji jest
pojawiające się każdego roku „święto raka”. W jakim miesiącu?
a) marcu
b) maju
c) sierpniu
d) listopadzie
Pyt.10. Zdobył jeden z biegunów ziemskich 14 grudnia 1911 roku. Kto tego dokonał?
a) Robert Peary
b) Roald Amundsen
c) Fridtjof Nansen
d) Robert Scott
Pyt.11. Sześciu członków spektakularnej ekspedycji Kon-Tiki przebyło w 1947 roku odcinek
z Peru do Polinezji na prymitywnej tratwie z drzewa balsa. Tą wyprawą jej główny uczestnik

potwierdził własną teorię, że wyspy Polinezji mogły zostać zasiedlone przez mieszkańców
Ameryki Południowej, a nie Azji, jak zakładano wcześniej. Podróż została sfilmowana,
a także w fascynujący sposób opisana w książce „Wyprawa Kon-Tiki” . Kto to był?
a) Thor Heyerdahl
b) Knut Hamsun
c) Thor Hushovd
d) Tom Hilde

Pyt.12. Kraina ta słynie z poronkaristys - duszonego renifera, podawanego z borówkami,
a prowincja Savo (szczególnie region Kuopio) z kalakukko - rodzaj pieroga z mąki razowej
z farszem mięsnym lub rybnym, pochodzący z prowincji Sawonia w Finlandii. Spożywany
na zimno lub na gorąco. Wielkością zbliżony jest do bochenka chleba. Jak się nazywa
ta kraina?
a) Karelia
b) Laponia
c) Wyspy Owcze
d) Svalbard
Pyt.13. Jest to wyspa należąca do Szwecji i największa wyspa na Morzu Bałtyckim.
Na owej wyspie rosną… trufle. Jak się nazywa ta wyspa?
a) Olandia
b) Bornholm
c) Hiuma
d) Gotlandia

Pyt.14. Najwyższe wzniesienie w tym kraju liczy 173 m n.p.m. (Yding Skovhoj),
a najniższe: Lammefjord - 7 m n.p.m. Który to kraj?
a) Norwegia
b) Dania
c) Finlandia
d) Szwecja
Pyt.15. 70 procent powierzchni tego państwa leży na Półwyspie Jutlandzkim, natomiast reszta
znajduje się na 443 wyspach, z czego tylko 76 jest zaludnionych. Nawet stolica leży
na wyspie Sjaelland. Które to państwo?
a) Islandia
b) Norwegia
c) Dania
d) Szwecja
Pyt.16. Który zestaw zawiera państwa należące do Unii Europejskiej?
a) Norwegia, Dania, Szwecja
b) Norwegia, Finlandia, Szewcja
c) Norwegia, Islandia, Dania
d) Dania, Finlandia, Szwecja
Pyt.17. Pałac Ulriksdal położony nad jeziorem Edsviken w miejskim parku narodowym
Ekoparken znajduje się w:
a) Kopenhadze
b) Helsinkach
c) Oslo
d) Sztokholmie

Pyt.18. Jens Stoltenberg przedstawiciel Partii Pracy to premier:
a) Islandii
b) Danii
c) Szwecji
d) Norwegii
Pyt.19. Naukowiec w dziedzinie botaniki. Stworzył nowy system klasyfikacji organizmów.
Na jego cześć zimoziół północny otrzymał łacińską nazwę Linnaea borealis. Jego podobizna
widnieje na banknocie stu korowym. Jak się nazywa ten naukowiec?
a) Svante Arrhenius
b) Karol Linneusz
c) Peter Forsberg
d) Alfred Nobel
Pyt.20. Reżyser (żył w latach 1918-2007) uznawany za jednego z największych w historii
kina. Jego filmy to m.in. „Siódma pieczęć”, „Tam gdzie rosną poziomki”, „Szepty i krzyki”.
Jak się nazywa ten reżyser?
a) Ingmar Bergman
b) Per Oscarsson
c) Olle Hellbom
d) William Larsson
Pyt.21. Hans Christian Andersen (1805-1875) jest autorem baśni:
a) Czerwony Kapturek
b) O wilku i siedmiu koźlątkach
c) Królewna Śnieżka
d) Calineczka

Pyt.22. Marki: AGA, Astra Zeneca, Electrolux, Ericsson, Pharmacia, Volvo i Scania
odpowiadają za blisko połowę eksportu tego kraju. O jaki kraj chodzi?
a) Norwegia
b) Finlandia
c) Szwecja
d) Dania

Pyt.23. W którym kraju skandynawskim obowiązuje wspólna waluta Unii Europejskiej –
Euro?
a) Finlandia
b) Dania
c) Szwecja
d) Islandia
Pyt.24. Wytypowana przez Ernesta Hemingwaya jako kandydatka do nagrody Nobla,
ostatecznie nagrody tej nie otrzymała, otrzymał ją za to Hemingway. Szczególny rozgłos
zdobyła jej powieść, zawierająca refleksje z pobytu pisarki w Kenii. Wydane w 1937 roku
„Pożegnanie z Afryką" stało się w 1985 inspiracją dla Sidneya Pollacka do nakręcenia filmu
pod tym samym tytule. O kim mowa w pytaniu?
a) Marie Fredriksson
b) Ingrid Bergman
c) Karen Blixen
d) Astrid Lindgren
Pyt.25. Region Skania to najdalej wysunięty na południe region … - którego z poniższych
krajów?
a) Danii
b) Finlandii

c) Szwecji
d) Norwegii
Pyt.26. W 1943 roku powstała jedna ze znanych nam dziś marek. Założył ją Ingvar Kamprad
z Elmtaryd w Agunnaryd. O jaką chodzi markę i z jakiego pochodzi kraju skandynawskiego?
(2 punkty)
Odp. ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Pyt.27. Od 1968 r. Bank Szwecji przyznaje w dziedzinie ekonomii nagrodę, imienia Alfreda
Nobla. To tutaj urodził się Alfred Bhernard Nobel. Część swojego majątku przeznaczył
na nagrody. Jak sam napisał w swoim testamencie : „Pieniądze mają być podzielone na pięć
różnych części i przyznawane następująco:…” W jakich dziedzinach przyznawane
są Nagrody Nobla? (5 pukntów)
Odp. ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Pyt.28. Kto jest głową poniższych państw skandynawskich? (podaj również jaką pełni funkcję
ta osoba) (3 punkty)
a) Norwegia - ……………………………………………
b) Dania - ………………………………………………..
c) Szwecja - …………………………………………….

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W I CZĘŚCI KONKURSU „NORDALIADA 2013”

