Pytania na qiuz n/t:’ HISZPANIA’
1. Określ położenie geograficzne Hiszpanii
2. Ile Comunidades liczy Hiszpania – wymień 3 największe
3. Iloma językami, oprócz castellano mówi się w Hiszpanii?
4. Jak nazywa się stolica Katalonii?
5. W jakiej części Hiszpanii leży Kraj Basków?
6. Z jakim krajem na zachodzie graniczy Hiszpania?
7. W jakiej części Hiszpanii leży La Mancha, ojczyzna Don Kiszota?
8. W którym wieku żył Miguel de Cervantes?
9. Jak nazywa się autor powieści „Don Kiszot”
10. Wymień dwóch współczesnych nam twórców kina hiszpańskiego
11. Wymień tytuły dwóch filmów Almodovara
12. Podaj pięć imion żeńskich typowo hiszpańskich
13. Jaka jest etymologia nazwy „Hiszpania”
14. Podaj pięć męskich imion w trankrypcji hiszpańskiej
15. Wymień pięć obiektów, które warto zobaczyć zwiedzając Madryt
16. W jakim mieście hiszpańskim wznosi się Giralda?
17. Podaj cztery nazwy hiszpańskich drużyn piłkarskich
18. Podaj nazwy trzech potraw typowo hiszpańskich
19. Jak nazywa się obecnie panujący w Hiszpanii król ?
20. Kto to jest Juan Barroso?
21. Kiedy Hiszpania wstąpiła do Unii Europejskiej?
22. Jakiej narodowości był Krzysztof Kolumb?
23. Co to była’ reconquista’
24. Wymień z nazwy dwie Wyspy Kanaryjskie
25. Z jakim wielkim Polakiem kojarzy się Majorka?
26. Jak nazywa się po hiszpańsku czerwone wino?
27. Wymień nazwę samochodu produkowanego w Hiszpanii
28. Co to są kastaniety?
29. Jaki region Hiszpanii słynie z tańca flamenco?
30. Od czego pochodzi nazwa Kastylia?

31. W jakim mieście hiszpańskim urodził się Picasso?
32. Kto namalował obraz „Las meninas”?
33. Jak się nazywa największe muzeum w Hiszpanii zlokalizowane w Madrycie?
34. W jakim mieście Hiszpanii znajduje się pałac Alhambra?
35. Wyjaśnij pojęcie „zarzuela”
36. Jak nazywa się organizacja terrorystyczna wywodząca się z Kraju Basków?
37. Jaki ustrój polityczny panuje w Hiszpanii?
38. Co to są azulejos?
39. W którym roku umarł gen. Franco?
40. Wymień dwóch hiszpańskich kompozytorów muzyki poważnej
41. Na jakiej wyspie hiszpańskiej spędzał wakacje Chopin na przełomie
1838/1839?
42. Jak nazywał się giermek Don Kiszota?
43. Jak nazywa się walka na arenie człowieka z bykiem?
44. Jak nazywa się człowiek walczący na arenie z bykiem?
45. Jak nazywa się płachta na byka używana podczas korridy?
46. Wymień trzech słynnych malarzy hiszpańskich
47. Z jakiego święta słynie Pamplona?
48. Z czym kojarzy ci się nazwa „rioja”?
49. Co oznacza słowo mudejar i czym się to pojęcie charakteryzuje?
50. Jak nazywał się czołowy architekt Barcelony słynny z takich budowli jak
Katedra Sagrada Familia czy Casa Milà?
51. Kim był Salvador Dalì?
52. Z uprawy jakich owoców słynie Valencia?
53. Z jakiej potrawy słynie Valencia?
54. Z jakiej instytucji słynie miasto Salamanca?
55. Wytłumacz nazwę ‘plateresco”
56. Jak nazywa się miasto pochodzenia Cyda?
57. Skąd wzięło się powiedzenie: „walczyć z wiatrakami”?
58. W jakim mieście w Hiszpanii osiadł na stałe El Greco?
59. Z jakiego miasta w Hiszpanii pochodził Francisco Pizarro?

60. Wymień trzy miasta w Hiszpanii najbogatsze w zabytki poarabskie
61. Jak nazywa się najstarsze miasto e Europie i jednocześnie w Hiszpanii- od
XVIII wieku główny port w Hiszpanii?
62. Z jakiego trunku słynie Jérez de la Frontera?
63. Co to są „pueblos blancos”?
64. Jakie pojęcia jednoczy nazwa „flamenco”?
65. Jacy artyści tworzą tradycyjną grupę flamenco?
66. Jakie wyspy wchodzą w skład Balearów?
67. Na jakim morzu usytuowane są Wyspy Kanaryjskie?
68. Z czego słynie hiszpańskie miasto Alcalà de Henares?
69. Wymień trzy prowincje wchodzące w skład Kraju Basków
70. Z czego słyną groty w Altamira?
71. Z czym kojarzy ci się hiszpańskie miasto Guernica?
72. Wymień z nazwy pierwsze ludy zamieszkujące tereny półwyspu Iberyjskiego
73. Z czym kojarzy ci się nazwa La Dama de Elche?
74. Co to jest ”Droga Świętego Jakuba” (Ruta de Santiago)?
75. Kim byli mozarabowie?
76. Kim byli hidalgos?
77. Wymień dwie dynastie europejskie rządzące na przestrzeni wieków również w
Hiszpanii
78. Jaki malarz hiszpański jest autorem płócien ‘Maja naga” (Maja desnuda) i
„Maja ubrana „(Maja vestida)
79. Na jakim morzu usytuowane są Baleary?
80. Jak nazywają się narodowe linie lotnicze Hiszpanii?
81. Co to jest bodega?
82. Jak nazywa się patron Madrytu i kiedy obchodzone jest jego święto?
83. Co to była Święta Ikwizycja?
84. Kim był Torquemada?
85. Wymień trzy najpopularniejsze dzienniki ukazujące się w Hiszpanii
86. Jak nazywała się waluta hiszpańska przed wprowadzeniem euro?
87. W którym roku wprowadzono w Hiszpanii euro jako obowiązkową walutę?

88. Co to jest Escorial i gdzie się znajduje w Hiszpanii?
89. Z czego słynie miasto Santiago de Compostela?
90. Kto to był Luis de Buñuel?
91. Wymień tytuły dwóch obrazów pędzla Francisco de Goya
92. Co łączy Ernesta Hemingwaya z Hiszpanią?
93. Wymień trzy nazwy geograficzne Hiszpanii, które jednocześnie są nazwami
modeli samochodów marki SEAT
94. Jaki fakt z historii Hiszpanii posłużył za tło powieści Ernesta Hemingwaya
„Komu bije dzwon”?
95. W bitwie z jakim krajem hiszpańska Wielka Armada poniosła klęskę?
96. Jaką nazwę nosi parlament hiszpański?
97. Wymień trzy rzeki płynące przez teren Hiszpanii
98. Z jakimi krajami od wschodu graniczy Hiszpania?
99. Wymień dwóch współczesnych nam pisarzy hiszpańskich
100. Z jakiej dynastii pochodzi aktualnie panujący król Hiszpanii?

