
 
Antypody znane – nieznane 

III Edycja Konkursu dla Szkół Ponadgimnazjalnych 
Rok szkolny 2011/2012 

Etap szkolny 
 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………..             Szkoła: ………………………………………………………… 
                                                                                                             Suma zdobytych punktów: …………………………………. 

Część I – AUSTRALIA 
 

1. Obok nazw stanów i terytoriów  australijskich wpisz nazwy miast pełniących funkcje stolicy danej jednostki 
administracyjnej (wybierz miasta spośród podanych w ramce propozycji): 

 
Australia Południowa  - …………………… 

Australia Zachodnia – …………… 

Nowa Południowa Walia - ………… 

Queensland - …………… 

Tasmania -……………… 

Wiktoria -……………… 

Australijskie Terytorium Stołeczne – ………… 

Terytorium Północne –  …………….. 

                                                                                                                                                                                                                          …/8 
2. Podaj nazwy przedstawionych poniżej zwierząt (rodzina lub gatunek): 

 

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

3. Wyjaśnij pojęcia: 

a. Endemit 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Nullarbor 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

                                                                                                                                                                                                                                …/4 

4. Uzupełnij zdanie: 

Brytyjski hymn królewski ……………………………………………. (tytuł) przez wiele lat pozostał hymnem Australii, mimo 

uzyskania przez nią niepodległości. W 1977 roku, w narodowym referendum, Australijczycy wybrali patriotyczną 

pieśń ……………………………………………………….. (tytuł), która od 1984 roku pełni oficjalnie rolę hymnu tego państwa. 

                                                                                                                                                                                                                   …/2 
5. Kto był australijskim laureatem literackiej Nagrody Nobla? Zaznacz prawidłową odpowiedź. 

 
A. Rolf Boldrewood                                         B. Patrick White                                        C. Peter Carey 

                                                                                                                                                                                                                                          …/1 
 

         Część II – NOWA ZELANDIA 
 
6. Uzupełnij zdania: 

A. W tym roku Nowa Zelandia jest gospodarzem Pucharu Świata w ……………………………………… (nazwa sportu).  Przed 

każdym swoim meczem nowozelandzcy zawodnicy drużyny  ……………………………. (nazwa drużyny),  tańczą 

……………….…………(nazwa tańca) - wojenny taniec wywodzący się z kultury ……………………………… (nazwa 

społeczności), którzy są rdzennymi mieszkańcami kraju. 

                                                         

B. W lutym 2011 roku, jedno z nowozelandzkich miast, …………………………….. (nazwa miasta), zostało dotknięte 

poważnym kataklizmem, ………………………… (nazwa kataklizmu) ,w trakcie którego zginęło ponad 140 osób. 

 
Adelajda, Canberra, Perth, Brisbane, 
Sydney, Melbourne, Darwin, Hobart 



 
                                                                                                                                                                                                                   …/6 

 
7. Wymień 3 terytoria zależne Nowej Zelandii: 

 

a. ………………………..     b. …………………………..     c. ………………………………                                                                            …/3 

                                                                                                

8. Podaj imię i nazwisko słynnego nowozelandzkiego reżysera filmowego, twórcę m.in. filmów 
„Niebiańskie istoty”, „King Kong”, trylogii „Władca pierścieni”: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………                                                              …/1 
 

9. We wskazanych miejscach podkreśl prawidłowe sformułowanie (wybierając możliwość a lub b): 

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 

                               
10. Jedyną nielotną a zarazem najcięższą papugą na świecie jest żyjąca jedynie na Nowej Zelandii: 

A. Rozella            B. Kakapo               C. Kakadu          D. Nimfa 
                                                                                                                                                                                                                 …/1                                                                                                                           
          Część III – OCEANIA 
 
11. Przyporządkuj nazwę regionu geograficznego do opisu 

 
MELANEZJA ….. 
 
                                          
 
POLINEZJA  ….. 
 
 
 
MIKRONEZJA …… 
 
 
 

A. Z greckiego „małe wyspy”; północno - środkowa 
część Oceanii. Wyspami należącymi do tego 
regionu są m.in. Mariany, Karoliny, Wyspy 
Marshalla 

B. Z greckiego „czarne wyspy”; zachodnio - środkowa 
część Oceanii. Wyspami należącymi do tego 
regionu są m.in. Nowa Gwinea, Nowa Kaledonia, 
Fidżi  

C. Z greckiego „liczne wyspy”; wschodnia część 
Oceanii. Wyspami należącymi do tego regionu są 
m.in.: Hawaje, Markizy, Wyspy Cooka, Wyspa 
Wielkanocna                                                             …/3                                            

 
                                                                                                                                                                                                                     

12. Wymień 4 państwa, które posiadają swoje terytoria zamorskie na Polinezji: 

 

A. ………………………………    B. ……………………………….   C. ……………………………    D. ……………………………. 

                                                                                                                                                                                                           …/4                                                                                                                                                     

13. Uzupełnij zdania: 
 

Polinezyjska nazwa Rapa Nui odnosi się do ……………..……………………….. (europejska nazwa wyspy), 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 ………………………………….., będących …………………… (materiał wykonania) posągami przedstawiającymi 
………………………………………………. (rodzaj przedstawienia).                                                                                                …/4 
 

14. Najwyższym szczytem w całym regionie Australii i Oceanii  a jednocześnie najwyższym szczytem 
Ziemi położonym na wyspie jest wynosząca 4884 m n.p.m.: 
 

A. Góra Cooka na Nowej Zelandii        B. Puncak Jaya (Piramida Carstensza) na Nowej Gwinei              C. Manua Kea na Hawajach 

                                                                                                                                                                                                                                    …/1 

15. Polinezja Francuska jest wspólnotą zamorską (terytorium zamorskim) Francji. Podaj prawidłowe 
dane: 

A. Stolicą terytorium jest miasto …………………………………  (nazwa miasta)  na wyspie ………………………   (nazwa wyspy) 
B. Polinezja Francuska obejmuje …………………….  (liczba)  archipelagów. 
C. Językiem urzędowym jest język ………………………………………..                                                                                      …/4                          

 


