
Konkurs wiedzy o Australii 
 

Zestaw pytań dla klas 1-3 GIM 
 

 

1. Która z wymienionych nazw NIE  jest ikoną 
Australii? 

a) The Big Earthworm 

b) The Big Cheese 

c) The Big Buffalo 

d) The Big Kangaroo 

 

2. Australia jest …………….. pod względem wielkości 

krajem na świecie. 

a) Fourth 

b) Fifth 

c) Sixth 

d) Ninth 

 

3. Australijski przemysł filmowy rozpoczął sie w 1906 

roku od pierwszego na świecie filmu 

długometrażowego. Film nosił tytuł:  The story of 

the …………………..? 

 

4. Nazwa “Australia” pochodzi od łacińskiego słowa 

australis, co oznacza: 

 

a) Kontynentalny 

b) Południowy 

c) Aborygeński 

d) Wschodni 

 

5. Australia posiada największą liczbę ……………….. na 

świecie i jest to 755 gatunków. 

 

a) Gadów 

b) Ssaków 

c) Płazów 

d) Ptaków 

 

6. Które miasto australijskie nazywa się „miastem 

kościołów” (City of Churches)? 

a) Perth 

b) Adelaide 

c) Newcastle 

d) Tasmania 

 

7. Australijski hymn narodowy to skrócona wersja 

patriotycznej pieśni z końca 19. wieku. Ogłoszono 

ją hymnem narodowym w kwietniu 1984 roku a 

zastąpiła ona hymn: ………………………….. ? 

 

8. Narodowy Park Kakadu to obszar wielkości połowy 

Szwajcarii. Prawda czy fałsz? (zakreśl). 

 

 

9. Która z australijskich atrakcji turystycznych jest 

nazywana przez lokalną społeczność „the coat 

hanger”?  

 

10. Kształt Sydney Opera House ma przypominać: 

a) Muszle 

b) Fale oceanu 

c) Żagle łodzi 

d) Flagi  

 

11. Jak Aborygeni nazywają słynną czerwoną skałę 

znaną pod angielską nazwą Ayers Rock znajdującą 

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

 

12. Który film animowany wyprodukowany w 2006 był 

jak dotąd najdroższym filmem w kinematografii 

Australii i pierwszym, który zdobył Oskara w 

kategorii „Najlepszy Film Animowany”? 

………………………  

 

13. W 2010 roku Australijska organizacja CSIRO 

rozpoczęła walkę w sądzie z głównymi firmami IT o 

bezprawne użycie przez nie wynalazku tej 

organizacji. O jaki wynalazek chodzi?  

 

a) Technologia wi-fi  

b) System operacyjny Windows 7  

c) Ekrany LCD  

d) Ekrany 3D 

 



14. 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  

 

15. Większość przyznanych Australijczykom Nagród 

Nobla została przyznana w:  

 

a) Zoologii 

b) Fizyce 

c) Matematyce 

d) Medycynie 

 

16.  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  

 

17. Jaki kwiat jest symbolem Australii? (Dodatkowy 

punkt za przetłumaczenie na j. polski) 

 

a) Red Rose 

b) Golden Wattle – akacja australijska 

c) Daffodil 

d) Daisy 

 

18. Które z tych miast nigdy nie używało tramwaju jako 

środka transportu? 

 

a) Sydney 

b) Darwin 

c) Brisbane 

d) Perth 

 

19. Ile państw znajduje się na kontynencie 

australijskim? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

20. Na jakich półkulach leży kontynent australijski? 

a) Pn i Zach 

b) Pd i Zach 

c) Pd i wsch 

d) Pn i wsch 

 

21. Linia brzegowa Australii wynosi 19 tys km. Ile 

dużych zatok się w niej znajduje? 

a) 34 

b) 2 

c) 19 

d) 5 

 

22. Jakie miasto jest stolicą Australii? 

a) Perth 

b) Canberra 

c) Sydney 

d) Melbourne 

 

23. Jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Australii? 

a) Afszarowie 

b) Indianie 

c) Aborygeni 

d) Masajowie 

 

24. Do typowej roślinności Australii zaliczamy: 

a) Lasostepy 

b) Lasy galeriowe 

c) Lasy eukaliptusowe 

 

25. Jak nazywa się najwyższy szczyt Australii? 

a) Góra Kościuszki 

b) Kilimandżaro 

c) Jaya 

d) Góra Rushmore 

 

26. Które z niżej wymienionych zwierząt nie występuje 

na kontynencie australijskim? 

a) Dingo 

b) Diabeł tasmański 

c) Kangur 

d) Koala 

 

27. 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 

 



28. Jak nazywa się hymn Australii? 

a) „Aussie, Aussie – Oi, Oi, Oi!!!” 

b) „Australia – Go!“ 

c) „Advance Australi Fair“ 

d) „We are Australia“ 

29. 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 

 

30. Jaki ustrój polityczny panuje w Australii? 

a) Republika 

b) Monarchia 

c) Dyktatura 

d) Autorytaryzm  

 

31. Co oznacza konstelacja gwiazdek po prawej stronie 

Australii? 

a) „Unia Australijska” 

b) „Zjednoczenie Australii i Nowej Zelandii” 

c) „Krzyż Południa” 

d) „Krzyż Północy” 

 

32. W okolicach jakiego stanu znajduje się Wielka Rafa 

Koralowa? 

a) Queensland 

b) Australia Zachodnia 

c) Nowa Południowa Walia 

d) Wiktoria 

 

33. 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 

 

34. Co to są road trains? 

a) Australijskie pociągi  

b) Szlaki kolejowe 

c) Ogromne ciężarówki transportowe 

 

35. Czy Wysypy Kokosowe należą do Australii? 

a) Nie 

b) Tak 

c) Nie istnieją takie wyspy 

d) Należą do USA 

 

36. Wielka Rafa Koralowa rozciąga się na długość: 

a) 2300 km 

b) 3300 km  

c) 5000 km 

37. Jak się nazywa największa piaskowa wyspa w 

Australii? 

a) Magnetic Island 

b) South Stradbroke Island 

c) Fraser Island 

 

38. Ile pustyń jest w Australii? 

a) 2 

b) 4 

c) 6 

 

39. Najgroźniejszy wąż na świecie żyje w Australii i jest 

to: 

a) Brown Snake 

b) Taipan 

c) Tiger Snake 

 

40. Które z tych miast znajduje się na północy 

Australii? 

a) Perth 

b) Brisbane 

c) Adelaide 

d) Darwin 

 

41. Miasto w centralnej Australii słynne z powieści 

Nevilla Shute’a to: 

a) Alice Stings 

b) Alecie Springs 

c) Aleice Jumps 

 

42. Jak się nazywa duża wyspa na południe od 

kontynentu australijskiego? 

a) Queens Island 

b) Victoria Island 

c) Tasmania 

d) George Island 

 

43. Jak się nazywa tradycyjny instrument muzyczny 

używany przez rdzennych mieszkańców Australii? 

a) Bongo 

b) Didgeridoo 

c) Steel drum 

d) Mouth organ 

 

44. Który brytyjski admirał odkrył Australię: 

a) Admiral Nelson 

b) Captain Blythe 

c) Captain Cook 

d) Bluebeard 

45. W którym roku Brytyjczycy odkryli Australię? 

a) 1770 



b) 1492 

c) 1524 

d) 1648 

 

46. Które z tych zwierząt nie żyło w Australii dopóki nie 

przybyli tam Europejczycy?: 

a) Crocodile 

b) Dog 

c) Rabbit 

d) Kangaroo 

 

47. Jak się nazywa dziki pies zamieszkujący Australię? 

a) Alsatian 

b) Dingo 

c) Desert Fox 

 

48. Największe miasto w Australii to: 

a) Perth 

b) Brisbane 

c) Sydney 

d) Canberra  

 

49. Stolica Tasmanii to: 

a) Adelaide 

b) Hobart 

c) Brisbane 

 

50. Jak się nazywa słynna plaża w Australii? 

a) Sandy Beach 

b) Bondi Beach 

c) Sunset Boulevard 

d) Rocky Beach 

 

51. Która z tych rzeczy NIE będzie ci potrzebna podczas 

podróży przez „The Australian Outback”? 

a) A spire tire 

b) Water 

c) Petrol 

d) Make-up 

 

52. Święta Bożego Narodzenia  przypadają w Australii: 

a) In winter 

b) In summer 

c) In autumn 

d) In spring 

 

53. Jak się nazywa kolorowy australijski ptak podobny 

do kakadu? 

a) Turkey 

b) Flamingo 

c) Budgie 

d) Galah  

 

54. Duży australijski nielot to: 

a) Platypus  

b) Emu 

c) Goose 

d) Swan 

 

55. Jak się nazywają góry w północno-wschodniej 

Australii? 

a) High Mountains 

b) Rocky Mountains 

c) Kimberely Mountains 

d) Sandy Mountains 

 

56. Jak się nazywa stolica stanu Wiktoria? 

a) Melbourne 

b) Adelaide  

c) Brisbane 

d) Darwin 

 

57. Miasto Perth jest stolicą stanu: 

a) Queensland 

b) Western Australia 

c) New South Wales 

d) South Austarlia 

 

58. Jak się nazywa największy stan Australii? 

a) Western Australia 

b) Victoria 

c) Northern Territory 

d) New South Wales 

 

59. Słynna piosenkarka australijska, Kylie Minogue, 

zaczynała karierę w popularnym serialu, którego 

tytuł to ………………………………. 

 

60. W którym roku Australia stała się brytyjską 

kolonią? 

a) 1645 

b) 1788 

c) 1743 

d) 1810 

 

61. Jak Australijczycy nazywają siebie? 

a) Rednecks 

b) Aussies 

c) All Blacks 

d) Toughies 

 

62.  Sydney jest mniej więcej tak duże jak: 



a) Moskwa 

b) Londyn 

c) Paryż 

d) Rzym 

 

63. Które miesiące należą do najgorętszych w 

Australii? 

a) July & August 

b) March & April 

c) January & February 

d) October & November 

 

64. Najmniejszy stan w Australii to: 

a) New South Wales 

b) Victoria 

c) Western Australia 

d) Queensland 

 

65. Który z tych aktorów jest Australijczykiem? 

a) Russel Crowe 

b) Tom Cruise 

c) Robert Carlise 

d) Arnold Schwarzenegger 

 

66. Australia’s National Day is on the: 

a) 26th January 

b) 28th February 

c) 1st April 

d) 7th October 

 

67. Populacja Australii to w przybliżeniu …….. ludzi. 

a) 27 mln 

b) 18 mln 

c) 38 mln 

d) 5 mln 

 

68. Sławna australijska aktorka to: 

a) Katherina Zeta Jones 

b) Debbie Moore 

c) Nicole Kidman 

d) Meryl Streep 

 

69. 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 

 

70. Kolejna słynna piosenkarka i aktorka australijska 

to: 

a) Madonna 

b) Natalie Imbruglia 

c) Shania Twain 

 

71. Najbardziej na północ wysunięty punkt Australii to: 

a) Cape Fear 

b) Cape Wrath 

c) Cape York 

d) Cape Town 

 

72. Australijski premier Harold Holt zaginął w grudniu 

1967 roku podczas: 

a) Maratonu 

b) Pływania w oceanie 

c) Lotu helikopterem 

d) Wyprawy na pustynię 

 

73. Większość Brytyjskich skazańców zesłanych do 

Australii skazano za: 

a) petty theft 

b) treason 

c) murder 

d) All ans wers are correct 

 

74. Tradycyjna słodycz wielkanocna w USA to 

chocolate bunny. Jego odpowiednikiem w 

Australii? 

a) Kangaroo 

b) Koala 

c) Bilby 

d) Boomerang 

75. W 1856 roku Australijski rząd zmienił zasady 

obowiązujące podczas wyborów w wyniku czego, 

w Australii, jako pierwszej na świecie, można było 

podczas wyborów: 

a) Zgłosić się na listę wyborczą w trakcie 

wyborów 

b) Głosować w sposób tajny 

c) Ponownie przeliczać głosy 

d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne 

 

76. 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 

 



77. Lokalny przysmak - vegemite – to rodzaj pasty do 

smarowania chleba, w skład której 

wchodzi/wchodzą: 

a) Kukurydza 

b) Wanilia 

c) Wątróbka cielęca 

d) Drożdże 

 

78. 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 

 

79. W słynnej Australijskiej balladzie „Waltzing 

Matilda” z 1895 roku,  Matilda to: 

a) Dziewczyna 

b) Styl tańca 

c) Kangur 

d) Śpiwór/tobołek wędrowca 

 

80. Co to jest akubra? 

a) Gatunek ptaka zamieszkującego lasy 

eukaliptusowe 

b) Rodzaj kapelusza 

c) Tradycyjne danie australijskie 

 

81. Do czego Aborygeni używali bumerangi? 

……………………………….. 

 

82. Jednym z najważniejszych motywów australijskich 

wierzeń jest sen. Co wg Aborygenów oznacza 

określenie „czas snu”? 

a) Ilość godzin snu potrzebna człowiekowi by 

zregenerować ciało 

b) Jest to czas po śmierci człowieka  

c) Jest to okres przed stworzeniem ziemi 

 

83. Australijski angielski – podaj odpowiednik. 

 

Australian English British English 

barbie  

mozzie  

sunnies  

brekkie  

evo  

 

84. Co oznacza określenie „Oz”? 

……………………………………………………. 

 

85. If somebody  is „Down Under” they are: 

a) In Australia and New Zealand 

b) In Australia or New Zealnd alone 

c) Both answers are correct 

 

86. Jak się nazywa australijska lekkoatletka 

aborygeńskiego pochodzenia, zdobywczyni dwóch 

medali olimpijskich (złoto w 2000 r. i srebro w 

1996)? ……………………….. 

 

87.   Dlaczego Canberra jest nazywana „Bush Capital”? 

……………………………………………………………………………… 

 

88. Co to jest billabong? 

………………………………………………………………….. 

 

 

89. Jeśli Australijczyk oferuje ci „a cuppa”, chce ci dać: 

a) A punch In the nose 

b) A piece of a traditional cake 

c) A cup of tea 

 

90. Co oznacza słowo podkreślone w pytaniu: „Where 

is the dunny?” 

a) Pub 

b) Szef 

c) Toaleta  

 

 

 

 


