


1. Jakie kolory znajdują się
na fladze Szwajcarii?

a) niebieski i żółty 

b) czarny, czerwony i żółty 

c) niebieski, czerwony i biały 

d) czerwony i biały



2. Szwajcaria jest krajem górskim,
przeszło 60% jego powierzchni 
położonych jest w:

a) Himalajach 
b) Alpach 
c) Karpatach 
d) na Uralu



3. Jak nazywa się najwyższy
szczyt Szwajcarii, który ma 
4634 m n.p.m?

a) Dufourspitze (Monte Rosa)    

b) Großglockner   

c) Matterhorn  

d) Zugspitze



4. Ilu mieszkańców liczy
Szwajcaria?

a) 4,1 mln

b) 6,4 mln

c) 8,6 mln

d) 10 mln



5. Szwajcaria dzieli się na:

a) kraje związkowe 

b) stany  

c) kantony    

d) dystrykty 



6. Który z wymienionych
skoczków narciarskich jest 
Szwajcarem?

a) Stefan Kraft 

b) Simon Ammann  

c) Thomas Morgenstern 

d) Karl Geiger



7. Jaka waluta obowiązuje w 
Szwajcarii?

a) euro 

b) frank 

c) funt 

d) marka



8. Ile jest języków urzędowych 
w Szwajcarii?

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4



9. Oficjalnie Szwajcaria nie ma 
stolicy, jej funkcję pełni 
jednak:

a) Berno 

b) Zurych 

c) Genewa 

d) Bazylea



10. Jak nazywa się legendarna 
postać bohatera narodowego 
z Szwajcarii?

a) Andreas Hofer  

b) Arminiusz

c) Wilhelm Tell 

d) Willem van Oranje



11. Kogo lub czego chroni 
Gwardia Szwajcarska?

a) rząd 

b) granic Szwajcarii 

c) papieża 

d) króla



12. Z jakich produktów 
spożywczych słynie 
Szwajcaria?

a) herbaty i szparagów  

b) sera i czekolady 

c) chleba i kawy 

d) makaronów i oliwy



13. Szwajcarzy lubią jeść:

a) pierogi 

b) ślimaki 

c) fondue 

d) sushi



14. Z którym krajem Szwajcaria 
NIE graniczy?

a) Niemcy 

b) Włochy 

c) Francja 

d) Luksemburg



15. Szwajcaria słynie z 
produkcji zegarków. 
Która z wymienionych 
marek jest szwajcarska?

a) Rolex 

b) Cartier 

c) Michael Kors 

d) Calvin Klein



16. Dufourspitze jest najwyższym 
szczytem  w Szwajcarii, 
ale za swój symbol narodowy 
Szwajcarzy uważają górę:

a) Eigner 

b) Matterhorn 

c) Mönch 

d) Jungfrau



17. Do najbardziej znanych 
szwajcarskich postaci 
literackich należy:

a) Pippi Langstrumpf

b) Ania z Zielonego Wzgórza 

c) Heidi

d) Mikołajek



18. Która z wymienionych 
gwiazd tenisa jest 
Szwajcarem?

a) Roger Federer

b) Novak Djokovic

c) Rafael Nadal 

d) Alexander Zverev



19. Do jakiej międzynarodowej 
organizacji należy 
Szwajcaria?

a) NATO 

b) Unia Europejska 

c) Rada Europejska 

d) OPEC



20. Szwajcar Henry Dunant
założył:

a) Caritas 

b) Czerwony Krzyż

c) Armię Zbawienia 

d) Misereor



DZIĘKUJEMY


