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Jakie miasto jest stolicą Włoch? Rzym 

Kiedy według legendy założono Rzym? W 753 r. p.n.e. 

Jak Włosi nazywają swoje państwo? Italia 

Z jakimi państwami sąsiadują Włochy? Sąsiadują z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią. Wewnątrz 

terytorium Włoch znajdują się ponadto dwa państwa: San Marino i Watykan  

Skąd wywodzi się nazwa kraju? Nazwa Włochy jest używana wyłącznie w języku polskim. Pochodzi 

ona od celtyckiego plemienia Wolków 

Jaki jest język urzędowy? Włoski 

Jakich liter nie ma we włoskim alfabecie? K, Y, W, X, J 

Jaka waluta obowiązuje we Włoszech? Euro 

Ile wynosi powierzchnia kraju? 301 230 km² 

W którym roku Włochy przystąpiły do Unii Europejskiej? 1957 

Nad jakim morzem leżą Włochy? Morza Śródziemnego: Morze Liguryjskie, Morze Tyrreńskie, Morze 

Jońskie i Morze Adriatyckie 

Jakie kolory ma flaga Włoch? Zielona, biała, czerwona 

Jaka jest populacja Włoch? Ok. 61 mln mieszkańców 

Jak nazywa się półwysep na którym leżą Włochy? Apeniński 

Jak nazywają się wyspy należące do Włoch? Sycylia, Sardynia, Korsyka 

Ile wynosi odległość między Warszawą a Rzymem? Ok. 1900 km 

Wymień trzy największe miasta w Włoszech? Rzym, Mediolan, Neapol, Turyn 

Jaki klimat panuje we Włoszech? Klimat jest zróżnicowany. W większości kraju panuje klimat 

śródziemnomorski 



Jakie pasma górskie znajdują się na terenie Włoch? Alpy i Apeniny 

W jakim miesiącu wszyscy Włosi wyjeżdżają na wakacje? Sierpniu 

Kto jest głową państwa we Włoszech? Prezydent 

Jaka jest najdłuższa rzeka Włoch? Pad (652 km). 

Jak nazywa się najwyżej położony punkt całych Włoch? Najwyższym punktem Włoch jest Monte 

Bianco di Courmayeur (4748 m n.p.m.) 

Która jest godzina we Włoszech, gdy u nas jest 13? 13 

Jak nazywa się krem z dodatkiem orzechów laskowych i kakao, produkcji włoskiej firmy Ferrero? 

Nutella 

Jak nazywa się włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, 

mechanik, anatom, wynalazca, geolog, rzeźbiarz? Leonardo da Vinci 

Jakie są najpopularniejsze dania włoskie? Pizza i pasta 

Ile obiektów z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się we Włoszech? 53 

Jak nazywa się placek spożywany podczas Świąt Wielkanocnych we Włoszech, nadziewany boćwiną 

lub karczochami, serem ricotta i jajami. Torta pasqualina 

Co wynaleziono we Włoszech? Telefon, okulary, baterię, fortepian, lody. 

Kto przychodzi do dzieci z okazji Mikołajek? Z okazji Mikołajek, do włoskich dzieci nie przychodzi 

Mikołaj lecz czarownica Befana 

Jak nazywa się miasto, którego historyczna część, zwana Sassi, obejmuje unikatowe domostwa 

drążone w skale, jedynie z fasadami murowanymi? Matera 

Jak nazywa się włoska szynka wieprzowa dojrzewająca 18 miesięcy? Prosciutto crudo [prosziutto] 

W jaki sposób pozdrawiamy kogoś po włosku? Ciao 

Jak mówimy Dzień dobry! Buongiorno! 

Co znaczy Grazie po włosku? Dziękuję 

Co oznacza Si po włosku? Tak 

Jak zapytamy „Ile kosztuje…”? Quanto viene? 

Gdzie znajdują się szkoły włoskie z którymi realizujemy projekt Erasmus+? Muro Lucano, 

Castelgrande i Pescopagano 

Włochy dzielą się na 20 regionów. W jakim regionie znajdują się nasze szkoły partnerskie? Basilicata 

 


