
 
 

1. Stolica Rosji to:  
2. Stolica Rosji ma ponad: 
3. Założycielem Moskwy był:  
4. Wcześniej stolicą Rosji był: 
5. Obecnie prezydentem Rosji jest:  
6. Język rosyjski należy do grupy języków:  
7. Środkiem płatniczym w Rosji jest:  
8. Sankt – Petersburg leży nad rzeką:  
9. Petersburg założył na początku XVIII wieku:  
10. Części: europejską i azjatycką Rosji, oddzielają:  
11. Największym jeziorem na świecie jest:  
12. Najgłębszym jeziorem na Ziemi jest:   
13. Słynne muzeum sztuki Ermitaż znajduje się w:  
14. W Rosji tradycyjnie pije się herbatę przygotowaną w:  
15. Centralny/Główny plac w Moskwie nazywa się:  
16. Co to jest Kreml?  
17. Na centralnym placu w stolicy Rosji znajduje się Mauzoleum, w którym turyści mogli oglądać 

zabalsamowane ciało:  
18. Pierwszym pasażerem statku kosmicznego był:   
19.  Pierwszym człowiekiem, który odbył lot kosmiczny, był:  
20.  Rosjanie wyznają religię:  
21.  Kiedy w Rosji obchodzi się Święta Bożego Narodzenia:  
22.  Kto przynosi dzieciom prezenty na Nowy Rok:  
23.  Na fladze rosyjskiej widnieją kolory:  
24. „Białe noce” są atrakcją:  
25. Tradycyjna rosyjska lalka złożona z kilku mniejszych elementów nosi nazwę:  
26. Piotr Czajkowski to znany na całym świecie rosyjski:  
27. Jak się nazywa rosyjski aktor, który grał u J. Hoffmana w „Ogniem i mieczem”?  
28. Autorem „Bajki o rybaku i złotej rybce” jest:   
29. Nauka o języku i literaturze rosyjskiej to:  
30. Miesiąc, w którym rozpoczynają się w Polsce letnie wakacje, nazywa się po rosyjsku:  
31. Najwybitniejszym rosyjskim poetą epoki Romantyzmu, znajomym A. Mickiewicza był:   
32. Jak nazywał się zatopiony w sierpniu 2000 roku rosyjski okręt podwodny:  
33. Najbardziej znany rosyjski film animowany dla dzieci nosi tytuł:  
34. Jeden rubel rosyjski to 100:  
35. Który z wymienionych obiektów znajduje się poza Moskwą?  
36. Który z wymienionych rosyjskich twórców kultury nie był pisarzem?  
37. „Łu żniki” to nazwa:  
38. Jenisej jest dużym(-ą) syberyjskim(-ą):  
39. W obecnym herbie Rosji widnieje:  
40. Które z rosyjskich miast nazywane jest „Wenecją Północy”?  
41. Twórcą okresowego układu pierwiastków był rosyjski uczony:  
42. Dawna rezydencja carów rosyjskich, mieszcząca się w Sankt-Petersburgu to:  
43. „Ostankino” to nazwa:  
44. Co to jest Arbat?  
45. Co to jest bałałajka?  
46. Jaka rzeka przepływa przez stolicę Rosji?  
47. Tytuł „Jezioro łab ędzie” nosi:  
48. Statek kosmiczny, na którym w 1961 r. wykonany był pierwszy lot orbitalny to:  
49. Które z rosyjskich miast za czasów cara Piotra I było nazywane “oknem na Europę”:  
50. Kolej transsyberyjska to: 
51. Galeria Trietiakowska to: 
52. Oficjalna nazwa państwa rosyjskiego brzmi: 
53. Premierem Rosji obecnie jest: 
54. Bania to: 
55. Samowar to: 
56. Kim był Władimir Wysocki: 
57. W jakiej części Rosji znajduje się Syberia: 
58. Co oznacza skrót ORT: 
59. Autor powieści „Wojna i pokój” to: 
60. Na jakich kontynentach leży Rosja: 
61. Znany z historii Rosji okrutny car, który zamordował własnego syna, to:  



62. Jeśli w Warszawie jest godzina 10:00 to w Moskwie jest: 
63. Na fladze rosyjskiej widnieją kolory:   
64. W marcu 1990 r. został pierwszym prezydentem byłego ZSRR. Był inicjatorem pieriestrojki i 

głasnosti: 
65. Kto był ostatnim z carów rosyjskich? 
66. Aurora to: 
67. Kiedy formalnie przestał istnieć ZSRR 
68. Jaka rzeka wypływa z Bajkału? 
69. Co to jest „Транссиб”? 
70. Co to są „блины”? 
71. Kto jest autorem wiersza „Я помню чудное мгновенье”? 
72. Gdzie się znajduje znane na całym świecie Muzeum Ermitaż? 
73. W jakim mieście w Rosji są białe noce? 
74. Co stworzył uczony – chemik Mendelejew? 
75. Nad jakim morzem leży Soczi? 
76. Kto jest autorem „Mistrza i Małgorzaty”? 
77. Jak się nazywa rzeka, która jest symbolem Rosji, a jednocześnie największą rzeką Europy? 
78. Jak się nazywa rosyjski kompozytor, który napisał między innymi „Jezioro łabędzie”? 
79. Jakie można przywieźć typowe pamiątki z Rosji? 
80. Odległość, jaka dzieli Warszawę i Moskwę, wynosi: 

 


