
 

Antypody znane – nieznane 

I Edycja Konkursu dla Szkół Ponadgimnazjalnych 

Rok szkolny 2009/2010 

 

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

 

Część I – AUSTRALIA 
 

1.  Australia jest: 
a. Republiką 
b. Republiką ludową 
c. Monarchią konstytucyjną 
d. Terytorium zależnym Wielkiej Brytanii                                                                                                                                  …./1 

       
2. Podaj rok przybycia Pierwszej Floty do wybrzeży Australii i ustanowienie pierwszej brytyjskiej kolonii na 

tym kontynencie: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                  …./1 

3. Zaznacz na mapie: 
 
A – Australia Zachodnia  
B – Terytorium Północne  
C – Australia Południowa  
D – Queensland 
E – Nowa Południowa Walia 
F  - Wiktoria  
G - Tasmania 

                ...../2 
 

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

                        
 
A …………………                 B ………………….                 C …………….               D …………….                       E ……………….. 
                                                                                                                                                                                                                            …./2 
 

5. Podaj imię i nazwisko australijskiego pisarza, który w 1973 roku został laureatem Nagrody Nobla w 
dziedzinie literatury. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
                                                                                                                                                                                                                …./1 
 
Część II – NOWA ZELANDIA 

 
6. Maoryska nazwa Nowej Zelandii to: 

………………………………………………………………………………………………                                                                                        …./1 
7. Wyjaśnij pojęcia: 
a. Taiaha   

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

b. Moko  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                           
.                                                                                                                                                                                                              .…/2 



 

 
8. Podaj nazwy następujących miast: 

a. Stolica Nowej Zelandii ……………………………. 
b. Najliczniej zaludnione miasto Nowej Zelandii …………………… 

                                                                                                                                                                                                       …./2 
 

9. 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

                                                                                                                                                                                                                
10. Podaj imię i nazwisko słynnego nowozelandzkiego reżysera filmowego, twórcę m.in. filmów „Niebiańskie 

istoty”, trylogii „Władca pierścieni”, „King Kong” 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                …./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                                                   
                                                                                   …./1     

 
12. Podaj imię i nazwisko polskiego etnografa i współtwórcę antropologii kultury, który w latach 1914-1918 

przeprowadził badania terenowe wśród niektórych kultur Oceanii: 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                            …./1 
 

13. Tuvalu to młode (niepodległość 1978rok) oceaniczne państwo zmagające się z ogromnymi problemami 
ekologicznymi. Podaj główne zagrożenie ekologiczne, z którym zmaga się to państwo oraz określ jego 
przyczyny: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
                                                                                                                                                                                                                …./2 

14. Poniżej znajduje się flaga Tuvalu. Rozszyfruj symboliczne znaczenie graficznych elementów flagi 
 

 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                       …./2 
15. Określ polityczną przynależność archipelagu Hawaje: 

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

                                                                                                                                                                                                                                        …./1 


