
 

1Q 
Jaki amerykański stan jest 
najbardziej hiszpański? 
 

 
_ Kalifornia 
_ Floryda 
_ Nowy Meksyk 
_ Teksas 

 What is the state with  
highest percentage of  
native Spanish speakers?  

 
_ California 
_ Florida 
_ New Mexico 
_ Texas 



 

1A 
Jaki amerykański stan jest 
najbardziej hiszpański? 
 

 
_ Kalifornia 
_ Floryda 
_ Nowy Meksyk 
_ Teksas 

 What is the state with  
highest percentage of  
native Spanish speakers?  

 
_ California 
_ Florida 
_ New Mexico 
_ Texas 



 

1 
Nowy Meksyk ludność mówiąca po hiszpansku = 1 mln.  

Ilość  mieszkancow = 2 mln.  

 
New Mexico has highest percentage of Spanish speaking 

peoples 48% 



 

2Q 
Który stan przystąpił do 
Unii jako ostatni na 
kontynencie? 

 
_ Arizona 
_ Kalifornia 
_ Nowy Meksyk 
_ Teksas 

 What was the last state to 
join the Union? 
 
 

_ Arizona 
_ California 
_ New Mexico 
_ Texas 



 

2A 
Który stan przystąpił do 
Unii jako ostatni na 
kontynencie? 

 
_ Arizona 
_ Kalifornia 
_ Nowy Meksyk 
_ Teksas 

 What was the last state to 
join the Union? 
 
 

_ Arizona 
_ California 
_ New Mexico 
_ Texas 
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Arizona przystąpiła do Unii 14 lutego 1912 roku, jako ostatni 48 stan na kontynencie 

 

Pięć ostatnich stanów, które przystąpiły do Unii 
 

46. Oklahoma - 1907 (January) 

47. New Mexico - 1912 (January) 

48. Arizona - 1912 (February) 

49. Alaska - 1959 (January) 

50. Hawaii - 1950 (August)  
 

Arizona joined the Union February 14, 1912 as last (48) continental state 

 



 

3Q 
Jak ma na imie Messi 
najlepszy pilkarz z 
Argentyny i jeden z 
najlepszych pilkarzy 
wszechczasów. 
 
Wpisz imie 
_________________ 
 

 Soccer is the most popular 
game in Spanish speaking 
countries. What is Messi 
name, one of the best soccer 
player in the World from 
Argentina?  

 
 
 

_________________ 

 



 

3A 
Jak ma na imie Messi 
najlepszy pilkarz Argentyny 
i jeden z najlepszych 
pilkarzy wszechczasów. 
 
 
 
Leo, Lionel 

 Soccer is the most popular 
game in Spanish speaking 
countries. What is Messi 
name, one of the best soccer 
player in the World from 
Argentina?  

 
 
 

Leo, Lionel 



 

 



 

4Q 
Jekiego kraju stolica jest 
Havana 
 
_ Ekwadoru 
_ Panamy 
_ Peru 
_ Kuby 
 
 

 Havana is the capital of: 
 
 
_ Ecuador  
_ Panama 
_ Peru  
_ Cuba 



 

4A 
Jekiego kraju stolica jest 
Havana 
 
_ Ekwadoru 
_ Panamy 
_ Peru 
_ Kuby 
 
 

 Havana is the capital of: 
 
 
_ Ecuador  
_ Panama 
_ Peru  
_ Cuba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5Q 
Przez jakie kraje Południowej 
Ameryki przebiega równik.  
Jest ich 3  
 
Wymień chociaż jeden z 
nich_____________________ 
 
 

 Equator is passing across 
3 South Americas 
countries. Please mention 
at least one 
 
____________________ 



 

5A 
Przez jakie kraje 
Południowej Ameryki 
przebiega równik.  
Jest ich 3  
 
Ekwador 
Kolumbia 
Brazylia 
 

 Equator is passing across 3 
South Americas countries. 
Please mention at least one 
 
 
Ecuador 
Columbia 
Brazil 
 
 



 

 

 

 



 

6Q 
Shakira urodziła się w Kolumbii 
w tym samym roku co jedna z 
osób tu obecnych. Kto to jest. 
Dla ułatwienia podję, że nie 
jestem to ja ani babcia Basia ani 
Beniaminek. 
 
 
Wpisz imie:______________  

 
 

Waka Waka 

 Shakira, who was born in 
Columbia in the same 
year as one of us 
(excluding me, babacia 
Basia and Benjamin). 
Who is that person. Put 
the name below. 
 
________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0


 

6A 
Shakira urodziła się w Kolumbii 
w tym samym roku co jedna z 
osób tu obecnych. Kto to jest. 
Dla ułatwienia podję, że nie 
jestem to ja ani babcia Basia ani 
Beniaminek. 
 
 
Agata  

 Shakira, who was born in 
Columbia in the same 
year as one of us 
(excluding me, babacia 
Basia and Benjamin). 
Who is that person. Put 
the name below. 
 
Agata 
 



 

 

 



 

7Q 
Jakiego wzrostu jest Shakira  
 
- 62" (157.5 cm) 
- 65" (165 cm) 
- 68" (172.7 cm) 
- 71" (180 cm) 
 

 How high Shakira is? 
 
- 62" (5'2") 
- 65" (5'5") 
- 68" (5'8") 
- 71" (5'11") 
 



 

7A 
Jakiego wzrostu jest Shakira  
 
- 62" (157.5 cm) 
- 65" (165 cm) 
- 68" (172.7 cm) 
- 71" (180 cm) 
 

 How high Shakira is? 
 
- 62" (5'2") 
- 65" (5'5") 
- 68" (5'8") 
- 71" (5'11") 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

8Q 
Wspaniała osada Inków  
Machu Picchu znajduje się w: 
 
 
_ Stanach Zjednoczonych 
_ Meksyku 
_ Peru 
_ Chile 

 Unusual Incas settlement 
Machu Picchu is located 
in: 
 
_ USA 
_ Mexico 
_ Peru 
_ Chile 
 



 

8A 
Wspaniała osada Inków  
Machu Picchu znajduje się w: 
 
 
_ Stanach Zjednoczonych 
_ Meksyku 
_ Peru 
_ Chile 

 Unusual Incas settlement 
Machu Picchu is located 
in: 
 
_ USA 
_ Mexico 
_ Peru 
_ Chile 
 



 
 

 

 

 

 



 

9Q 
Juan Diego to: 
 
Argentyński piłkarz 
Kubanski rewolucjonista 
Meksykanski święty 
Hiszpański malarz 

 Who is Juan Diego? 
 
_ Argentinean soccer 
player  
_ Cuban revolutionary 
_ Mexican saint 
_ Spain painter    



 

9A 
Juan Diego to: 
 
Argentyński piłkarz 
Kubanski rewolucjonista 
Meksykanski święty 
Hiszpański malarz 
 
Rowniez indianski swiety 

 Who is Juan Diego? 
 
_ Argentinean soccer 
player  
_ Cuban revolutionary 
_ Mexican saint 
_ Spain painter   
 
Also American-Indian 
Saint   
  



 

 



 

10Q 
Z jakiego kraju pochodzi papież  
Franciszek 
 
_ z Włoch 
_ z Brazylii 
_ z Argentyny 
_ z Hiszpani 

 What is nationality of 
pope Francis  
 
_ Italian 
_ Brazilian 
_ Argentinean 
_ Spaniard   



 

10A 
Z jakiego kraju pochodzi papież  
Franciszek 
 
_ z Włoch 
_ z Brazylii 
_ z Argentyny 
_ z Hiszpani 

 What is nationality of 
pope Francis  
 
_ Italian 
_ Brazilian 
_ Argentinean 
_ Spaniard   



 

 



 

11Q 
W którym kraju mieszka więcej 
mówiących po hiszpańsku 
(Native speakers)  
 
_ w Hiszpani  
_ w Stanach Zjednoczonych 

 In what country there are 
more Spanish speakers? 
 
 
_ Spain 
_ USA   



 

11Q 
W którym kraju mieszka więcej 
mówiących po hiszpańsku 
(Native speakers)  
 
_ w Hiszpani  
_ w Stanach Zjednoczonych 

 In what country there are 
more Spanish speakers? 
 
 
_ Spain 
_ USA   
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Mexico - 121 mln 

USA - 52 mln 

Columbia - 48 

Spain - 46 mln 

 



 

12Q 
Kto jest na poniższym zdjęciu 

 
_ Pablo Picasso 
_ Salvatore Dali 
_ Francisco Goya  
 

       
 

 Who is on the picture on 
the left? 
 
 _ Pablo Picasso 
_ Salvatore Dali 
_ Francisco Goya 



 

12Q 
Kto jest na poniższym zdjęciu 

 
 
_ Pablo Picasso 
_ Salvatore Dali 
_ Francisco Goya  
 

       
 

 Who is on the picture on 
the left? 
 
 _ Pablo Picasso 
_ Salvatore Dali 
_ Francisco Goya 



 

 



 

13Q 
Kto zdobył Copa America w 
2016 roku, czyli jest aktualnym 
mistrzem obu Ameryk  
 
 
_  Brazylia 
_  Chile 
_  Argentina 
_  Kolumbia 

 What country won Copa 
America last year and 
became a champion of 
Americas?  
 
_  Brazil 
_  Chile 
_  Argentina 
_  Columbia 



 

13A 
Kto zdobył Copa America w 
2016 roku, czyli jest aktualnym 
mistrzem obu Ameryk  
 
 
_  Brazylia 
_  Chile 
_  Argentina 
_  Kolumbia 

 What country won Copa 
America last year and 
became a champion of 
Americas?  
 
_  Brazil 
_  Chile 
_  Argentina 
_  Columbia 



 

 

 

 

 



 

14Q 
Z terytorium którego kraju 
pochodzi ziemniak 
 
_ Wenezueala 
_ Meksyk 
_ Nikaragua 
_ Peru 

 Where potato came 
from? 
 
_ Venezuela 
_ Mexico 
_ Nicaragua 
_ Peru 



 

14A 
Z terytorium którego kraju 
pochodzi ziemniak 
 
_ Wenezueala 
_ Meksyk 
_ Nikaragua 
_ Peru 

 Where potato came 
from? 
 
_ Venezuela 
_ Mexico 
_ Nicaragua 
_ Peru 



 

 



 

15Q 
Rafael Nadal to: 
 
_ Kubański bokser - mistrz 
świata 
_ najlepszy hiszpański tenisista 
_ jamajski sprinter 
_ argentyński kierowca 
wyścigowy 

 Who is Rafael Nadal 
 
_ Cuban World Boxing 
Champion  
_ Spain tennis player 
_ Jamaica sprinter 
_ Argentinean race driver 



 

15A 
Rafael Nadal to: 
 
_ kubański bokser - mistrz 
świata 
_ najlepszy hiszpański 
tenisista 
_ jamajski sprinter 
_ argentyński kierowca 
wyścigowy 

 Who is Rafael Nadal 
 
_ Cuban World Boxing 
Champion  
_ Spain best tennis 
player 
_ Jamaica sprinter 
_ Argentinean race driver 



 
 

 

 

 

 

 



 

16Q 
Atacama w Chile to: 
 
 
_ Najwyżej położone jezioro 
świata 
_ Najwyższy szczyt w Andach 
_ Najbardziej sucha pustynia na 
świecie 
_ Indiańske plemię 

 What is Atacama in 
Chile? 
 
_ The highest located 
lake in the World 
_ Highest pick in Andes 
Mountains  
_ The driest desert in the 
World  
_ Indian Tribe 



 

16A 
Atacama w Chile to: 
 
 
_ Najwyżej położone jezioro 
świata 
_ Najwyższy szczyt w Andach 
_ Najbardziej sucha 
pustynia na świecie 
_ Indiańske plemię 

 What is Atacama in 
Chile? 
 
_ The highest located 
lake in the World 
_ Highest pick in Andes 
Mountains  
_ The driest desert in 
the World  
_ Indian Tribe 



 

0.6"- rainfall per year 

 

 



 

17Q 
Gdzie leży San Escobar? 
 
 
_ w Ameryce Południowej 
_ w Ameryce Srodkowej 
_ na Karaibach 
_ nie ma takiego państwa 

 Where is a country 
named San Escobar? 
 
_ South America 
_ Central America 
_ Caribbean 
_ There is no country 
named San Escobar 



 

17A 
Gdzie leży San Escobar? 
 
 
_ w Ameryce Południowej 
_ w Ameryce Srodkowej 
_ na Karaibach 
_ nie ma takiego państwa 

 Where is a country 
named San Escobar? 
 
_ South America 
_ Central America 
_ Caribbean 
_ There is no country 
named San Escobar 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

18Q 
Co maja wspólnego 
następujace kraje: 
Zimbabwe, Ecuador, El 
Salvador, Panama, USA 
 
 
_ wszystkie znajdują się na 
pólkuli zachodniej 
_ ich oficjalną walutą jest 
Dollar amerykański 
_ Baseball jest w nich 
najpopularniejszą grą 
_ wszystkie powstały w 
tym samym roku (1776) 

 What the following 
countries have in 
common? Zimbabwe, 
Ecuador, El Salvador, 
Panama, USA 
 
_ All of them are in 
Americas 
_ All of them use US 
Dollar as a official 
currency 
_ Baseball is a most 
popular game  
_ All of them were 
created in 1776 



 

18A 
Co maja wspólnego 
następujace kraje: 
Zimbabwe, Ecuador, El 
Salvador, Panama, USA 
 
 
_ wszystkie znajdują się na 
pólkuli zachodniej 
_ ich oficjalną walutą 
jest Dollar amerykański 
_ Baseball jest w nich 
najpopularniejszą grą 
_ wszystkie powstały w 
tym samym roku (1776) 

 What the following 
countries have in 
common? Zimbabwe, 
Ecuador, El Salvador, 
Panama, USA 
 
_ All of them are in 
Americas 
_ All of them use US 
Dollar as a official 
currency 
_ Baseball is a most 
popular game  
_ All of them were 
created in 1776 



 

19Q 
Co to jest salsa (słowo 
posiada dwa znaczenia 
 
 
_ taniec latynowski 
_ Przyprawa 
_ najpopularniejsza gra 
sportowa w Meksyku 
_ bogini Azteków 

 What is salsa? (2 
meanings) 2 correct 
answer get extra $1 
 
_ Latin dance 
_ Seasoning  
_ most popular sport 
game in Mexico 
_ Goddess of Aztecs    



 

19A 
Co to jest salsa (słowo 
posiada dwa znaczenia 
 
 
_ taniec latynowski 
_ Przyprawa 
_ najpopularniejsza gra 
sportowa w Meksyku 
_ bogini Azteków 

 What is salsa? (2 
meanings) 2 correct 
answer get extra $1 
 
_ Latin dance 
_ Seasoning  
_ most popular sport 
game in Mexico 
_ Goddess of Aztecs    



 

20Q 
Az osiem amerikańskich 
stanów ma nazwy 
pochodzące z języka 
hiszpańskiego 
 
Wymień jeden 
_________________ 
 

 There are eight 
American states which 
have Spanish origin.  
 
 
Mention one of them 
________________ 
 



 

20A 
Az osiem amerikańskich 
stanów ma nazwy 
pochodzące z języka 
hiszpańskiego 
 
Wymień jeden 
_________________ 
Arizona, Kalifornia, 
Kolorado, Floryda, 
Newada, Montana, 
Nowy Meksyk, Teksas 

 There are eight 
American states which 
have Spanish origin.  
 
 
Mention one of them 
________________ 
Arizona, California, 
Colorado, Florida, 
Nevada, Montana, 
New Mexico, Texas 



 

 


