
 
Antypody znane – nieznane 

II Edycja Konkursu dla Szkół Ponadgimnazjalnych 
Rok szkolny 2010/2011 

Etap szkolny 
 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………..             Szkoła: ………………………………………………………… 
 

 
Część I – AUSTRALIA 

 
1.  Wymień 4 organizacje międzynarodowe, do których przynależy Australia: 

 
a. ………………………………       b. ………………………………     c. ………………………….. ……          d. …………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                 …./4 
 

2. Wymień przynajmniej 2 pustynie występujące na kontynencie australijskim: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                    …./2 

3. Podaj nazwy przedstawionych poniżej zwierząt (rodzina lub gatunek): 
 

                                      
 
A …………………                               B ………………….                                   C ……………………..                                  D …………………… 
                                                                                                                                                                                                                                        …./4 
           

4. Zaznacz na mapie: 
 
   A – Australia Zachodnia  

B – Terytorium Północne  
C – Australia Południowa  
D – Queensland 
E – Nowa Południowa Walia 
F  - Wiktoria   
G – Tasmania 
H – Australijskie Terytorium Stołeczne 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
                                                                                                                                                                                                                                    …./4 

5. Uzupełnij zdania: 
 
Najstarszą jednostką administracyjną  Australii jest ………………………………………………………………, który to stan  został założony 
jeszcze jako kolonia brytyjska w ………………………. roku. Jest to również najludniejsza jednostka administracyjna w Australii – 
obecnie stan ten zamieszkuje ……………………………… ludzi. 
                                                                                                                                                                                                                              …./3 
 
Część II – NOWA ZELANDIA 
 
 

6. We wskazanych miejscach podkreśl prawidłowe sformułowanie: 
 
W 2008 roku Nowa Zelandia zajęła 1. miejsce w rankingu krajów nieskorumpowanych -jest najmniej skorumpowanym               
i korupcjogennym państwem  na świecie. Specyfika systemu gospodarczego Nowej Zelandii polega na udanej transformacji w 
kierunku    a. liberalnym/ b. socjalnym oraz aktywnym działaniu na rzecz integracji    a. w regionie/ b. wewnętrznej kraju  
                                                                                                                                                                                                                       …./2 

7. Wyjaśnij maoryskie pojęcie „moko” i jego wskaż rolę w kulturze Maorysów: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                      …./2 
 



 
8. Uzupełnij zdania: 

 
Nowa Zelandia w języku maoryskim nosi nazwę ……………………………. , co oznacza …………………………………………...(polskie 
znaczenie). Państwo to położone jest na dwóch głównych wyspach – ……………………………. (nazwa wyspy)                                                 
i …………………….......... (nazwa wyspy). Gospodarka Nowej Zelandii należy do najbardziej zróżnicowanych ze wszystkich państw 
Oceanii. Jej podstawą jest hodowla …………………………….. (nazwa zwierząt)  oraz uprawa zbóż, warzyw i owoców. Duże 
znaczenie ma rybołówstwo i leśnictwo (NZ to jeden z większych eksporterów drewna miękkiego oraz miazgi i tarcicy na 
świecie). Państwo posiada również własny przemysł wydobywczy – z surowców naturalnych występują tu ……………………………    
i …………………………... . 
                                                                                                                                                                                                                       …./4 

9. Głównymi partnerami handlowymi Nowej Zelandii są: 
 

a.  ………………………………………..   b. ……………………………….    c. ……………………………..         d. ……………………….. 
                                                                                                                                                                                                             …./2                                        

10. Poniższe zdjęcie przedstawia narodową nowozelandzką drużynę rugby. Podaj jej nazwę oraz określ do jakiej 
maoryskiej tradycji nawiązuje taneczny pokaz członków drużyny, który wykonują przed każdym meczem? 
 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                       …./2

 
 
Część III – OCEANIA 
 

11. UMU (występuje też pod nazwą hangi i lovo) to: 

a. Narzędzie służące do obrabiania złowionych ryb powszechnie stosowane przez mieszkańców wysp Pacyfiku 

b. Polinezyjskie określenie pieca ziemnego 

c. Wytrzymała lina spleciona z włókien kokosowych 

                                                                                                                                                                                                                …./1 

12. Podaj imię i nazwisko polskiego etnografa i współtwórcy antropologii kultury, który w latach 1914-1918 
przeprowadził badania terenowe wśród niektórych kultur Oceanii: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                    …./1 

13. Inskrypcja znajdująca się na herbie Tuvalu jest jednocześnie tytułem państwowego hymnu. Co oznaczają te 

słowa? 

 …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

 
                                                                                        …./1

 
14. Mieszkańcy Tonga to (wybierz prawidłową odpowiedź): 

a. Melanezyjczycy        b. Mikronezyjczycy       c. Polinezyjczycy 

                                                                                                                                                                            …./1 
15. Uzupełnij zdania: 

 
a. Na południowej półkuli  znajdują się wyspy, które swoje nazwy zawdzięczają dniu ich odkrycia. Dwie z nich związane są ze 

świętami religijnymi – to …………………………………………………………. oraz …………………………………….…………………………… . 
Druga z nich położona jest na Oceanie Indyjskim, ale ze względu na fakt przynależności politycznej (wyspa jest 
australijskim terytorium zależnym), część geografów zalicza ją  do Oceanii. 
 

b. Polinezyjska nazwa Rapa Nui odnosi się do ……………..……………………….., która jest najbardziej oddaloną od wysp i lądów 
zamieszkaną wyspą na świecie. Znajduje się na Pacyfiku, ponad 2000 km od wyspy Pitcairn i ok. 3600 km od wybrzeży 
Chile. Obszar Rapa Nui wynosi 163,6 km2. Jej długość to ok. 15 km, a szerokość ok. 20 km. Znana jest przede wszystkim ze 
znajdujących się na niej  niezwykłych kamiennych obiektów o nazwie ………………………………….., czyli 
………………………………………………………………                                                                                                                                …./5 


