
 
Konkurs wiedzy o Australii 

 
Zestaw pytań dla klas 4-6 SP 

 

 

 

1. Nazwa “Australia” pochodzi od łacińskiego słowa 

australis, co oznacza: 

 

a) Kontynentalny 

b) Południowy 

c) Aborygeński 

d) Wschodni 

 

2. Australia posiada największą liczbę ……………….. na 

świecie i jest to 755 gatunków. 

 

a) Gadów 

b) Ssaków 

c) Płazów 

d) Ptaków 

 

3 Australijski hymn narodowy to skrócona wersja 

patriotycznej pieśni z końca 19. wieku. Ogłoszono ją 

hymnem narodowym w kwietniu 1984 roku a 

zastąpiła ona hymn: ………………………….. ? 

 

4 Kształt Sydney Opera House ma przypominać: 

a) Muszle 

b) Fale oceanu 

c) Żagle łodzi 

d) Flagi  

 

5 Jak Aborygeni nazywają słynną czerwoną skałę 

znaną pod angielską nazwą Ayers Rock znajdującą 

się w centralnej części Australii? ……………………..  

 

6 Który film animowany wyprodukowany w 2006 był 

jak dotąd najdroższym filmem w kinematografii 

Australii i pierwszym, który zdobył Oskara w 

kategorii „Najlepszy Film Animowany”? 

………………………  

 

 

 

 

 

7 Howard Florey, urodzony w Adelajdzie, dokonał 

odkrycia, które w efekcie uratowało życie milionom 

ludzi na całym świecie. Co takiego odkrył? 

 

a) Kamizelkę kuloodporną 

b) Pasy bezpieczeństwa 

c) Kask motocyklowy 

d) Penicilnę 

 

8  Które z następujących wynalazków nie zostały 

wynalezione w Australii? 

a) Bumerang 

b) Fotokopiarka Xerox 

c) Rozrusznik serca 

d) Mapy Google 

e) Rejestrator lotu „czarna skrzynka” 

f) Wiertarka elektryczna 

g) Lody  

h) Wszystkie te wynalazki to dzieło Australijczyków  

 

9 Jaki kwiat jest symbolem Australii? (Dodatkowy 

punkt za przetłumaczenie na j. polski) 

 

a) Red Rose 

b) Golden Wattle – akacja australijska 

c) Daffodil 

d) Daisy 

 

10 Ile państw znajduje się na kontynencie 

australijskim? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

11 Na jakich półkulach leży kontynent australijski? 

a) Pn i Zach 

b) Pd i Zach 



c) Pd i wsch 

d) Pn i wsch 

 

12 Jakie miasto jest stolicą Australii? 

a) Perth 

b) Canberra 

c) Sydney 

d) Melbourne 

 

13 Jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Australii? 

a) Afszarowie 

b) Indianie 

c) Aborygeni 

d) Masajowie 

 

14 Do typowej roślinności Australii zaliczamy: 

a) Lasostepy 

b) Lasy galeriowe 

c) Lasy eukaliptusowe 

 

15 Jak nazywa się najwyższy szczyt Australii? 

a) Góra Kościuszki 

b) Kilimandżaro 

c) Jaya 

d) Góra Rushmore 

 

16 Które z niżej wymienionych zwierząt nie występuje 

na kontynencie australijskim? 

a) Dingo 

b) Diabeł tasmański 

c) Kangur 

d) Koala 

 

17 U wybrzeży Australii znajduje się największa na 

świecie pojedyncza struktura stworzona przez 

organizmy żywe. Jest to: 

a) Wyspa Koralowa 

b) Wielka Rafa Koralowa 

c) Rów Witiazia 

d) Rów Mariański 

 

18 Jak nazywa się hymn Australii? 

a) „Aussie, Aussie – Oi, Oi, Oi!!!” 

b) „Australia – Go!“ 

c) „Advance Australi Fair“ 

d) „We are Australia“ 

 

19 Australia jest podzielona na: 

a) 6 stanów i 3 terytoria zależne  

b) 11 stanów i 3 terytoria zależne 

c) 6 stanów i 4 terytoria zależne 

 

20 Jaki ustrój polityczny panuje w Australii? 

a) Republika 

b) Monarchia 

c) Dyktatura 

d) Autorytaryzm  

 

21 Co oznacza konstelacja gwiazdek po prawej stronie 

Australii? 

a) „Unia Australijska” 

b) „Zjednoczenie Australii i Nowej Zelandii” 

c) „Krzyż Południa” 

d) „Krzyż Północy” 

 

22 Jakie zwierzęta znajdują się w godle Australii? 

a) Koala i struś emu 

b) Koala i kangur 

c) Kangur i struś emu 

d) Kakadu i koala 

 

23 Czy Wysypy Kokosowe należą do Australii? 

a) Nie 

b) Tak 

c) Nie istnieją takie wyspy 

d) Należą do USA 

 

24 Wielka Rafa Koralowa rozciąga się na długość: 

a) 2300 km 

b) 3300 km  

c) 5000 km 

 

25 Ile pustyń jest w Australii? 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

 

26 Jak się nazywa tradycyjny instrument muzyczny 

używany przez rdzennych mieszkańców Australii? 

a) Bongo 

b) Didgeridoo 

c) Steel drum 

d) Mouth organ 

 

27 Który brytyjski admirał odkrył Australię: 

a) Admiral Nelson 

b) Captain Blythe 

c) Captain Cook 

d) Bluebeard 

 

28 W którym roku Brytyjczycy odkryli Australię? 

a) 1770 



b) 1492 

c) 1524 

d) 1648 

 

29 Jak się nazywa dziki pies zamieszkujący Australię? 

a) Alsatian 

b) Dingo 

c) Desert Fox 

 

30 Największe miasto w Australii to: 

a) Perth 

b) Brisbane 

c) Sydney 

d) Canberra  

 

31 Jak się nazywa słynna plaża w Australii? 

a) Sandy Beach 

b) Bondi Beach 

c) Sunset Boulevard 

d) Rocky Beach 

 

32 Święta Bożego Narodzenia  przypadają w Australii: 

a) In winter 

b) In summer 

c) In autumn 

d) In spring 

 

33 Jak się nazywa kolorowy australijski ptak podobny 

do kakadu?  

a) Turkey 

b) Flamingo 

c) Budgie 

d) Galah  

 

34 Duży australijski nielot to: 

a) Platypus  

b) Emu 

c) Goose 

d) Swan 

 

35 Słynna piosenkarka australijska, Kylie Minogue, 

zaczynała karierę w popularnym serialu, którego tytuł 

to ………………………………. 

 

36 Jak Australijczycy nazywają siebie? 

a) Rednecks 

b) Aussies 

c) All Blacks 

d) Toughies 

37 Które miesiące należą do najgorętszych w 

Australii? 

a) July & August 

b) March & April 

c) January & February 

d) October & November 

 

38 Który z tych aktorów jest Australijczykiem? 

a) Russel Crowe 

b) Tom Cruise 

c) Robert Carlise 

d) Arnold Schwarzenegger 

 

39 Australia’s National Day is on the: 

a) 26th January 

b) 28th February 

c) 1st April 

d) 7th October 

 

40 Sławna australijska aktorka to: 

a) Katherina Zeta Jones 

b) Debbie Moore 

c) Nicole Kidman 

d) Meryl Streep 

 

41 Dlaczego wielu Brytyjczyków i Irlandczyków 

przybyło do Australii w 18 i 19 wieku? 

a) Chcieli zobaczyć faunę i florę  

b) Przyjechali w celach turystycznych 

c) Przybyli tu jako więźniowie do kolonii karnej 

d) Chcieli żyć w cieplejszym klimacie 

 

42 Najbardziej na północ wysunięty punkt Australii to: 

a) Cape Fear 

b) Cape Wrath 

c) Cape York 

d) Cape Town 

 

43 Tradycyjna słodycz wielkanocna w USA to 

chocolate bunny. Jego odpowiednikiem w 

Australii? 

a) Kangaroo 

b) Koala 

c) Bilby 

d) Boomerang 

 

44 Mówi się, że w pewnych okolicznościach 

Australijczycy „wariują” czyli „go troppo” lub „have 

mango madness”. O jakich okolicznościach mowa? 

a) Mecze krykieta 

b) Ataki malarii 

c) Zaćmienie księżyca 



d) Uciążliwy upał i wilgotność powietrza jakie 

występują przed porą deszczową 

 

45 Lokalny przysmak - vegemite – to rodzaj pasty do 

smarowania chleba, w skład której 

wchodzi/wchodzą: 

a) Kukurydza 

b) Wanilia 

c) Wątróbka cielęca 

d) Drożdże 

 

46 Narodowy Park Kakadu jest pod pewnym 

aspektem niezwykły. Dlaczego? 

a) Jest zarządzany przez rząd australijski oraz 

Aborygenów 

b) Jest to jedyny park narodowy zamieszkiwany 

przez krokodyle 

c) Znajduje się pod ziemią 

d) Zajmuje obszar mniejszy niż blok mieszkalny 

 

47 Do czego Aborygeni używali bumerangi? 

……………………………….. 

 

48 Australijski angielski – podaj odpowiednik. 

 

Australian English British English 

barbie  

mozzie  

sunnies  

brekkie  

evo  

 

49 Co oznacza określenie „Oz”? 

……………………………………………………. 

 

50   Dlaczego Canberra jest nazywana „Bush Capital”? 

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


