Konkurs wiedzy o Indiach
Imię i nazwisko: ……………………………………… klasa: ……….. punkty: …………….
1. Flaga Indii ma trzy kolory:
a) szafranowy, czerwony i niebieski b) biały, zielony i brązowy c) szafranowy, biały i zielony
2. Godło Indii przypomina:
a) kwiat lotosu
b) głowę słonia
c) koło Aśoki
3. Z którym państwem Indie nie graniczą?
a) Pakistan
b) Bhutan
c) Tajlandia
d) Chiny
e) Birma
4. Powierzchnia Indii wynosi: ………. km²
a) ok. 2 mln
b) 3 mln
c) 4 mln
5. Region sporny z Pakistanem słynny z produkcji miękkich tkanin z wełny kóz to:
a) Kaszmir
b) Ladakh
c) Sikkim
6. Najwyższy oficjalnie szczyt Indii to …………………………………………….
7. Wysokość najwyższego szczytu to: ……………. m n.p.m.
a) 7 886
b) 8 186
c) 8 586
8. Jak nazywała się słynna polska himalaistka, która zginęła zdobywając ten szczyt? …………………..
9. Jakie zadanie mają buddyjskie chorągiewki łopoczące – lung ta?
…………………………………………………………………………………………………………………..
10. 6 – sylabowe zdanie powtarzane wkoło przez buddystów obracających młynkami modlitewnymi to:
a) czorten
b) karma
c) mantra
11. Od XVI w. na terytorium północnych i środkowych Indii istniało państwo:
a) Wielkich Mogołów
b) maharadżów hinduskich c) indoeuropejskich Ariów
12. Które państwo nie zakładało swoich miast i placówek w Indiach?
a) Francja
b) W. Brytania
c) Niemcy
d) Portugalia
13. Indie stały się niepodległym państwem w ……… roku.
a) 1945
b) 1947
c) 1965
14. Rolnictwo tworzy ………% państwowego produktu PKB.
a) 20
b) 40
c) 60
15. Najważniejszym zbożem uprawianym w Indiach jest: ……………….
16. Do wyrobu mocnych sznur, lin i mocnych tkanin służą włókna:
a) konopi indyjskich
b) juty
c) bawełny
17. Herbaty indyjskie uprawia się w stanach:
a) Radjastan i Ladakh
b) Assam i Darjeeling
c) Kaszmir i Uttar Pradesh
18. Ludność Indii wynosi: ……………............, co stanowi 1/6 ludności świata.
19. Analfabetyzm w Indiach wynosi: ponad ……%
a) 20
b) 40
c) 60
20. Najbardziej popularną religią w Indiach jest:
a) hinduizm
b) islam
c) buddyzm
21. Trzy główne postacie Brahmana (Trimurti) w hinduizmie to:
a) Budda, Mahomet i Allah b) Brahma, Wisznu i Śiwa
22. Kogo żoną jest Lakszmi?
a) Wisznu
b) Buddy
c) Mahometa
23. Świątynia muzułmanów, wyznawców islamu to:
a) synagoga
b) czorten
c) meczet
24. Stolicą Indii od 1927r. jest: …………………………………..
25. Największym miastem w Indiach jest: ………………………
26. W jakiej mieście znajduje się Bollywood?
a) New Delhi
b) Bombaju
c) Kalkucie
27. Bollywood to …………………………………………………………………………………………………….
28. Bahaizm - religia założona w Persji podkreślająca duchową jedność całej ludzkości.
a) tak
b) nie
29. Bosonogich rykszarzy można spotkać tylko w:
a) Kalkucie
b) New Delhi
c) Waranasi
30. Jak nazywała się siostra zakonna pomagająca umierającym, biednym i trędowatym?
…………………………………………………………..

31. Jak nazywa się grobowiec zbudowany dla zmarłej żony Shah Dżahana niedaleko Agry?
…………………………………………………………..
32. Różowe miast to:
a) Jaipur
b) Amritsar
c) Khajuraho
33. Szczury są czczone w świątyniach poświęconych:
a) Karni Macie
b) Karni Małpie
c) Karni Matce
34. Wiatr zmienny przynoszący zmianę pogody na suchą lub deszczową to: ……………………
35. Długie, intensywne opady występują:
a) od VI do IX
b) od X do II
c) od III do V
36. Ile wynosi średnio opad w Czerrapundżi?
a) 600mm
b) 6m
c) 11m
37. Najdłuższą rzeką Indii jest:
a) Indus
b) Ganges
c) Brahmaputra
38. Śiwa ma ………….. imion.
a) 10
b) 108
c) 1008
39. Gdzie Hinduiści mogą osiągnąć mokszę, wyzwolenie z samsary (wędrówki dusz) i palą zmarłych?
a) w Bombaju
b) w Benares (Waranasi)
c) Agrze
40. Jak nazywa się stan połączenia ostatecznego człowieka z bogiem wszechświata – Paramatmą?
a) nirwana
b) reinkarnacja
c) zbawienie
41. Czym zajmują się Pariasi (Niedotykalni)?
………………………………………………………………………………………………………………….
42. Jaki % ludzi chorych na trąd występuje w Indiach?
a) 30
b) 50
c) 70
43. Kolonie dla trędowatych to:
a) leprozoria
b) indoria
c) trędowatoria
44. Wyjaśnij, dlaczego Hindusi nie mogą pomóc trędowatym?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
45. Święto światła to:
a) Ganesha
b) Diwali
c) Holi
46. Jak nazywa się zamknięta grupa społeczna w Indiach, do której przynależność jest dziedziczna?
……………………………………….
47. Czym różni się słoń indyjski od afrykańskiego?
………………………………………………………………………………………………………………….
48. Jaki jest główny język w Indiach, którym posługuje się 40% społeczeństwa?
………………………………………………
49. Jakie znaczenie ma język angielski?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
50. Wyjaśnij jak powstały Himalaje?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

