AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.
CO VÍTE O FRANCII?
1. Slavný obraz Leonarda da Vinci se francouzsky nazývá:
a) Mona Lisa
b) La Joconde
c) Gioconda
2. Ve Francii se vyrábí
a) 200 druhů sýrů
b) 300 druhů sýrů
c) tolik sýrů, kolik je dnů v roce
3. Mezi prezidenty Francie nepatřil:
a) Nicolas Sarkozy
b) Gérard Depardieu
c) Georges Pompidou
4. Symbolem Francie je:
a) kohout
b) lev
c) orel
5. Barvy na francouzské vlajce jsou v tomto pořadí:
a) červená, modrá, bílá
b) modrá, bílá, červená
c) červená, bílá, modrá
6. Rčení „cherchez la femme“ v češtině zní:
a) najděte si ženu
b) za vším hledej ženu
c) hlavní příčinou je žena
7. Francie se člení na 26 regionů a
a) 90 departementů
b) 100 departementů
c) 101 departementů
8. Mezi zámořská území Francie nepatří:
a) Mayotte
b) Francouzská Guyana
c) Haiti

www.agenturapoznani.cztel.: 774 540 548, Štefánikova 1163, Kopřivnice

AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.
9. Nejdelší francouzská řeka je:
a) Seina
b) Loira
c) Rhôna
10.

Které moře neomývá břehy Francie?
a) Atlantický oceán
b) Severní moře
c) Černé moře

11.

Francouzština patří mezi:
a) románské jazyky
b) romské jazyky
c) anglosaské jazyky

12.
Francie je zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství
spolu s:
a) Velkou Británií, Itálií, Německem, Belgií, Švýcarskem
b) Belgií, Nizozemskem, Lucemburskem, Německem, Itálií
c) Velkou Británií, Španělskem, Lucemburskem, Německem, Itálií
13.

Známý mezinárodní filmový festival se koná vždy v květnu ve městě
a) Cannes
b) Avignon
c) Nantes

14.

Který český spisovatel žije a tvoří ve Francii?
a) Ludvík Kundera
b) Milan Kundera
c) Ludvík Vaculík

15.

Na 1. máje se slaví Svátek práce a lidé si vzájemně dávají
a) karafiáty
b) chryzantémy
c) konvalinky

16.

Vylodění spojenců začalo 6. 6. 1944 na plážích:
a) v Normandii
b) v Marseille
c) v Bretani

17.

Šampaňské víno se vyrábí:
a) kdekoliv
b) v regionu Champagne-Ardenne
c) v Itálii

18.

Mezinárodní tenisový turnaj Rolland-Garros se nazývá podle:
a) slavného tenisty
b) významného francouzského politika
c) letce, který jako první přeletěl Středozemní moře
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19.

Louis Braille vynalezl:
a) očkovací látku proti vzteklině
b) slepecké písmo
c) telefon

20.

Král Slunce se říká:
a) Ludvíku XV
b) Ludvíku XIV.
c) Ludvíku XIII.

Řešení:
1.

b) Mona Lisa byla třetí manželkou florentského patricije Franceska Bartolomea del
Giocondo.

2.

c) Francie je jednou z největších sýrových velmocí – vyrábí se zde na 400 různých
druhů. Patří mezi ně například Camembert de Normandie, Brie de Meaux, Beaufort
Fromi, Reblochon de Savoie nebo Selles-sur-Cher.

3.

b) Gérard Depardieu je známý francouzský herec. Současným prezidentem je
Emmanuel Macron.

4.

a) Galský kohout symbolizuje odvahu a statečnost. Tento symbol je často
používán v souvislosti s francouzskou sportovní reprezentací. Státními symboly
Francouzské republiky jsou: státní vlajka, státní znak, státní hymna (Marseillaisa).
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Logo Francouzské fotbalové federace

5.

b)
Modrá je barvou sv. Martina, římského vojáka, poté poustevníka a
biskupa, který mečem roztrhal svůj modrý plášť, aby jednu jeho polovinu dal
žebrákovi, který ho v zimě prosil o pomoc. Je symbolem péče a povinnosti
bohatých pomáhat chudým. Bílá je barvou Panny Marie a také Johanky z Arku.
Červená je barvou sv. Denise – patrona Paříže. Zajímavostí francouzské vlajky je
to, že původní sled barev byl převrácený. Nejdříve byla barva červená, bílá a
modrá. V roce 1794 bylo pořadí barev změněno na současný stav.

Moderní logo Francouzské republiky
6.

b) Za autora francouzské verze rčení je považován Alexandre Dumas starší. Výrok
pronesl policejní inspektor v divadelní hře Pařížští Mohykáni. Hra měla premiéru
v roce 1864 a výrok se stal nesmrtelným – spíše v negativním slova smyslu.

Proslavil se historickými romány (Tři mušktýři). Jeho syn stejného jména napsal
Dámu s kaméliemi.
7.

c) Do roku 2011 byl ostrov Mayotte (součást Komorské souostroví)
tzv. francouzským zámořským společenstvím. Obyvatelé ostrova se v referendu
roku 2009 většinou 95% hlasů vyslovili pro změnu administrativního statutu
ostrova na 101. departement V. republiky. Francouzským departementem a
regionem se Mayotte stalo oficiálně 31. března 2011.

8.

c) Haiti je stát v západní části ostrova Hispaniola v Karibském moři v souostroví
Velké Antily. Na východní části ostrova se nachází Dominikánská republika.
Jedním z úředních jazyků je francouzština.
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9.

b)Francouzsky Loire. Tok měří 1013 km. Významným turistickým cílem jsou
pozdně gotické a renesanční zámky z 15. a 16. století.

zámek Chenonceau
10.

c) Lamanšský průliv (La Manche) spojuje Keltské a Severní moře.

11.

a) Románské jazyky se vyvinuly z latiny. Patří do skupiny indoevropských jazyků.
Tyto jazyky vznikly především tam, kde se kdysi rozkládala (západo)římská říše, v
níž latina byla úředním jazykem. Románskými jazyky mluví 800 miliónů lidí po
celém světě.

12.

b) V březnu 1957 byly podepsány Římské smlouvy o založení EHS a Euratomu,
jejichž základním cílem bylo podporovat vytvoření společného trhu a přispívat k
rozvoji hospodářství členských států.

13.

a) Letos se konal již po 67. Hlavní cena se jmenuje Palme d’Or (Zlatá palma).
Žádný český film tuto trofej nezískal. Letos byl do prestižní přehlídky nezávislých
filmů zařazen film Cesta ven scenáristy a režiséra Petra Václava. Pro českou
kinematografii je přítomnost snímku Cesta ven v Cannes obrovským úspěchem,
na který se čekalo 16 let. Naposledy byl v roce 1998 do programu festivalu v
Cannes zařazen celovečerní hraný film Postel Oskara Reifa.

Hlavní cena Filmového festivalu
14.

b) Ludvík Kundera byl český básník, dramatik, prozaik, překladatel z němčiny,
editor, literární historik, byl bratrancem známějšího spisovatele Milana Kundery.
Ludvík Vaculík (* 23. července 1926 v Brumově) je český prozaik, fejetonista,
publicista, autor manifestu Dva tisíce slov a zakladatel samizdatové edice Petlice.

Milan Kundera
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15.

c) francouzsky „le muguet“

Tradice spojení oslav 1. máje a konvalinek začala v roce 1907. Ve Francii je
konvalinka symbolem začátku jara. Od té doby je obvyklé na 1. máje koupit
kytičku konvalinek a nabídnout ji přátelům a známým.
16.

a) Pláže, na kterých se spojenci vylodili, dostaly krycí jména: Omaha, Utah,
Juno, Sword a Gold. Při vylodění spojenecké síly prolomily Hitlerův Atlantický val a
znovu otevřeli v severní Francii západní frontu.

17.

b) Šampaňské víno je šumivé víno, které se vyrábí tak, že se v láhvi vyvolá
sekundární
kvašení vína,
čímž
vzniká oxid uhličitý.
Víno
s
označením Champagne se může vyrábět pouze ve francouzské oblasti
Champagne-Ardenne.

18.

c) Roland Garros (6. října 1888 - 5. října 1918) byl francouzský letec a
stíhací pilot v první světové válce, který jako první přeletěl Středozemní moře
non-stop. Odstartoval z Fréjus ve Francii a přistál v Bizertě v Tunisku.

19.

b) speciální druh písma, určeného pro nevidomé, slabozraké a se zbytky zraku.
Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které čtenář
vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise
Braillea, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo
úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy.
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20.

a) Ludvík XIV z dynastie Bourbonů, nazývaný král Slunce. Jeho otcem byl
král Ludvík XIII., matkou Anna Rakouská ze španělské linie Habsburků. Ludvík
XIV. panoval sedmdesát dva let, nejdéle ve francouzské historii (v letech 1643–
1715).

Hodnocení:

(Za každou správnou odpověď si připište jeden bod)

16 - 20
bodů:

Blahopřejeme! Jste téměř chodící encyklopedie a máte pozoruhodný
přehled o francouzských reáliích. Můžete se však dozvědět ještě více
na kursech pořádaných AGENTUROU POZNÁNÍ, s.r.o.!

10 – 15
bodů:

V okruhu svých známých asi svými vědomostmi ostatní předčíte…., ale
máte přece jen ještě nějaké rezervy! Je tu šance je zaplnit v kursech
pořádaných AGENTUROU POZNÁNÍ, s.r.o.!

0 – 9 bodů:

K dokonalosti Vám ještě chybí docela dost stupňů… místy se Váš výkon
blíží fiasku …! Přihlásíte-li se na kurs AGENTUROU POZNÁNÍ, s.r.o.,
určitě si rozšíříte své obzory a stoupnete v ceně u sebe i u svého
okolí!!!

7

