
 

Konkurs wiedzy o Portugalii w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku 

 

Jakie miasto jest stolicą Portugalii? Lizbona 

Z jakimi państwami sąsiaduje Portugalia? Hiszpanią 

Skąd wywodzi się nazwa kraju? Od rzymskiego Portus Cale 

Jaki jest język urzędowy? Portugalski 

Jaka waluta obowiązuje w Portugalii? Euro 

Ile wynosi powierzchnia kraju? 92.090 km² (wraz z Azorami i Maderą) 

W którym roku Portugalia przystąpiła do Unii Europejskiej? 1986 

Nad jakim morzem leży Portugalia? Morze Śródziemne, Ocean Atlantycki 

Jakie kolory ma flaga Portugalii? Niebieski, zielony 

Jaka jest populacja Portugalii? Ok. 10,8 mln mieszkańców 

Jak nazywa się półwysep na którym znajduje się Portugalia? Iberyjski 

Jak nazywają się dwa archipelagi wysp położonych na Oceanie Atlantyckim należące do Portugalii? Azory, 

Madera 

Ile wynosi odległość między Warszawą a Lizboną? Ok. 3400 km  

Wymień trzy największe miasta w Portugalii. Lizbona, Porto, Braga 

Jaki klimat panuje w Portugalii? Śródziemnomorski, morski, podzwrotnikowy 

Ile wynosi średnia temperatura w najcieplejszym lipcowym miesiącu? 22 stopnie Celsjusza 

Najchłodniejszy w roku miesiąc to styczeń. Ile wynosi średnia temperatura? 11 stopni Celsjusza 

Kto jest głową państwa w Portugalii? Prezydent 

Kto jest prezydentem Portugalii? Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa 

Jaka rzeka dzieli Portugalię na dwie części? Tag 



Jak nazywa się najwyżej położony punkt całej Portugalii?  Na wyspach Azorach. Jest to wulkan Pico - 2351 

m n.p.m. 

Która jest godzina w Portugalii, gdy u nas jest 13? 12 

Co jest największym bogactwem wyżyny Alentejo (300-600 m n.p.m.). Lasy z dębem korkowym. 

Jak nazywa się charakterystyczny dla Portugalii jest styl w architekturze? Manueliński, cechujący się 

ozdobną ornamentyką o motywach orientalnych i morskich (np. liny okrętowe, fale, koniki morskie czy 

koralowce). 

Jak nazywają się płytki ceramiczne używane do dekorowania domów wewnątrz i na zewnątrz? Azulejos 

Jak nazywa się miasto studentów, porównywane z naszym Krakowem? Coimbra 

Jaki krajobraz przeważa w Portugalii? Góry i wyżyny 

Jak nazywają się wielcy odkrywcy pochodzący z  Portugalii? Vasco Da Gama oraz Ferdynand Magellan  

Portugalia słynie z tęsknych pieśni fado. Przy  akompaniamencie jakiego instrumenty śpiewa się te pieśni? 

Gitar portugalskich. 

Jak nazywa się wąski pas Portugalii na południu kraju, pomiędzy brzegiem oceanu, a górami na północy, 

najczęściej odwiedzany region Portugalii. Algarve  

Jaki jest najpopularniejszy sport w Portugalii? Piłka nożna  

Jak Portugalczycy nazywają popularnego w Portugalii solonego, suszonego dorsza? Bacalhau 

Jaki produkt spożywczy często je się w Portugalii? Ryż 

Czy Portugalczycy jedzą owoce morza? Tak 

Co Portugalczycy piją do posiłków? Wino 

W Portugalii znajdziemy najdłuższy most w całej Europie. Zlokalizowany jest on na obrzeżach stolicy kraju 

Lizbony. Jest umiejscowiony nad rzeką Tag. Jak długi jest ten most? 17 kilometrów  

Jak powiesz Cześć! (na powitanie) po portugalsku? Olá 

Jak mówimy Dzień dobry rano? Bom Dia 

Jak mówimy Dobranoc? Boa noite 

 Co znaczy Obrigado!” Dziękuję 

Czy kobiety i mężczyźni tak samo mówią dziękuję? Nie 

Jak zapytamy „Ile kosztuje…”? Quanto custa isto 

Gdzie znajdują się dwie szkoły portugalskie z którymi realizujemy projekt Erasmus+? Moure i Ribera do 

Neiva 

 


