
PYTANIA NA KONKURS

PYTANIE ODPOWIEDŹ

1. Wymień dwa powody, dla których Poprad jest często odwiedzanym 
miastem przez turystów.

Aquapark (gorące źródła), muzea, szlaki
górskie

2. Czy Dunaj płynący przez Słowację jest najdłuższą rzeką Europy? Nie (Wołga w Rosji)
3. Napój bezalkoholowy bardzo popularny na Słowacji. Kofola
4. Jak w języku słowackim jest kolor? barwa
5. Czy Słowacja należy to NATO? Tak
6. Jak na Słowacji powiedziałbyś/powiedziałabyś „Kocham Cię” Milujem ta
7. Jak waluta obowiązuje na Słowacji. Euro

8. Wymień 2 państwa, które wspólnie nami realizują obecny projekt 
Socrates.  Węgry i Słowacja

9. W którym roku nastąpił rozpad Czechosłowacji na dwa państwa? 1 stycznia 1993

10. Jaki jest największy zabytkowy zamek na Słowacji, wpisany jest na listę 
UNESCO? Zamek Spiski

11. Jaki najwyższy szczyt znajduje się w słowackich Tatrach. Gerlach (2655m n.p.m.)

12. Jak jest w języku słowackim wtorek:
a) Utorok     b) wtorok        c) wtornik a) utorok

13. Jaki ustrój polityczny jest na Słowacji? Republika, demokracja parlamentarna

14. Na Słowacji religią dominującą jest;
a) Prawosławie    b) katolicyzm     c) grekokatolicyzm b) katolicyzm

15. Ambasada Słowacji w Polsce mieści się w :
a) Warszawie    b) Krakowie       a) W Warszawie

16. W którym roku Słowacja przystąpiła do UE? 1 maj 2004
17. Nad jakim morzem leży Słowacja? Żadnym
18. Jaki jest narodowy sport na Słowacji? Hokej

19. Słowacja leży w Europie:
a) Środkowej        b) wschodniej       c) zachodniej a) środkowej

20. Jak wygląda herb na fladze Słowacji?
21. Podaj miasto, które jest stolicą Słowacji. Bratysława

22. „Chlap” po słowacku znaczy:
a) Chlapać    b) chłopak b) chłopak

23. Jak przywitałbyś się ze słowackim kolegą? Ahoj
24. Co to są hranolky? frytki
25. Jaki jest numer kierunkowy na Słowację? + 421
26. Podaj tytuł hymnu słowackiego. „Nad Tatrami się błyska”

27. Jahody w języku słowackim znaczą:
a) Jagody             b) poziomki      c) truskawki C) truskawki

28. Co to są bryndzové halušky?
Haluszki to niewielkie ziemniaczane kluski,

posypywane owczym serem, bryndzą i
polewane słoniną.

29. Jak nazywa się miasto, w którym we wrześniu byli nasi uczniowie? Spisska Nova Ves
30. Nad jaką rzeką położona jest stolica Słowacji? Nad Dunajem
31. Czy Słowacja jest członkiem ONZ? Tak, od 1993 r.
32. Wymień państwa sąsiadujące ze Słowacją. Czechy, Austria, Węgry, Ukraina, Polska

33. Jak w języku słowackim jest zero?
a) Zero     b) nula         b) nula

34. Ile w przybliżeniu wynosi liczba mieszkańców Słowacji? (można się 
pomylić o milion). 5 397 036 

35. Najbardziej typowy instrument słowacki, wpisany jest również na listę 
UNESCO. fujara

36. Jak nazywa się prezydent Słowacji? Andrej Kiska
37. Przedstawcie się w języku słowackim. Volam se ……
38. Podaj nazwę najwyższego pasam górskiego na Słowacji. Tatry Wysokie
39. Wymień jeden taniec narodowy z Słowacji.  hajduk, odzemek 
40. W którym roku Słowacja weszła do strefy euro? 2009


