
Cadeau 3 UNITÉ 17 Liite 2

Liite 2. Suuri kulttuurivisa

 1. Mikä on Ranskan jalkapallomaajoukkueen  
  nimi?
  a) Les rouges
  b) Les bleus
  c) Les verts

 2. Kuka on kirjoittanut Astérix-sarjakuvat?
  a) René Goscinny
  b) Hergé
  c) Peyo

 3. Mikä on muillakin kielillä tutun  
  syntymäpäivälaulun nimi ranskaksi?
  a) Mon anniversaire
  b) Bon anniversaire
  c) Joyeux anniversaire

 4. Minkä kaupungin lähiöissä parkour on 
  keksitty?
  a) Lyon
  b) Paris
  c) Jolieville

 5. Minä päivänä joulua pääsääntöisesti 
  vietetään Ranskassa?
  a) le 24 décembre
  b) le 25 décembre
  c) le 26 décembre 

 6. Mikä on tyypillinen ranskalainen jälkiruoka 
  ranskalaisessa jouluruokapöydässä?
  a) une galette des rois
  b) une tarte tatin
  c) une buche de Noël

 7. Mikä on nimeltään esine, joka tyypillisesti  
  piilotetaan ranskalaiseen loppiaiskakkuun?
  a) une fève
  b) un œuf
  c) une galette

 8. Milloin vietetään la Chandeleur  
  -kynttilänpäivää?
  a) le 2 février
  b) le 2 mars
  c) le 2 avril

 9. Mitä herkkua kynttilänpäivänä  
  valmistetaan?
  a) des tartes aux pommes
  b) des crêpes
  c) des gâteaux au chocolat

 10. Mikä eläin on tärkeässä roolissa  
  ranskalaisessa aprillipäivässä?
  a) un éléphant
  b) un chat
  c) un poisson

 11. Missä kuussa koulu alkaa Ranskassa  
  kesäloman jälkeen?
  a) en juillet
  b) en aout
  c) en septembre

 12. Kuinka moneen osaan tyypillinen  
  ranskalainen ateria jakautuu?
  a) 2
  b) 3–4
  c) 4–5
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 13. Mitä juhlapäivää kutsutaan nimellä  
  Saint Sylvestre?
  a) le 25 décembre
  b) le 1er mai
  c) le 31 décembre 

 14. Perinteiden mukaan kuka/ketkä antavat  
  uutenavuotena lapsille lahjan?
  a) les parents
  b) les grands-parents
  c) les parrains ou marraines 

 15. Minä päivänä vietetään Fête des amoureux  
  -juhlaa?
  a) le 1er avril
  b) le 2 février
  c) le 14 février

 16. Mikä kukka kuuluu ranskalaiseen vappuun?
  a) lilja
  b) orvokki
  c) kielo

 17. Milloin vietetään Ranskan kansallispäivää?
  a) le 14 juillet
  b) le 15 juillet
  c) le 16 juillet

 18. Missä Ranskan kaupungissa voi nähdä  
  mekaanisen elefantin?
  a) à Nancy
  b) à Nantes
  c) à Nîmes

 19. Kuinka moneen alueeseen (une région)  
  Ranska on jaettu?
  a) 16
  b) 17
  c) 18

 20. Mikä on tyypillisen ranskalaisen  
  aamupala-astian nimi?
  a) un bol
  b) une tasse
  c) un verre

 21. Kuinka monta kaupunginosaa Pariisissa on?
  a) 19
  b) 20
  c) 21

 22. Missä puhutaan kreolikieltä?
  a) en Tunisie
  b) en Belgique 
  c) en Guadeloupe

 23. Mitä kieltä edellisessä kysymyksessä  
  mainittu kreoli muistuttaa?
  a) l’espagnol
  b) l’anglais
  c) le français

 24. Missä kaupungissa sijaitsee kuuluisa  
  sarjakuvamuseo?
  a) à Bruxelles
  b) à Lyon
  c) à Paris
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 25. Mikä on souk?
  a) marokkolaiset katumarkkinat
  b) pariisilainen kirpputori
  c) tunisialainen koiranäyttely

 26. Minkä maan tyypillisiä ruokia ovat fondue  
  ja raclette?
  a) La Tunisie
  b) La France
  c) La Suisse

 27. Mikä on fonduen ja racleten pääraaka-aine?
  a) le fromage
  b) la viande
  c) le poisson

 28. Mistä maasta on kotoisin kuuluisa Cirque  
  du Soleil?
  a) La France
  b) Le Maroc
  c) Le Canada

 29. Mikä seuraavista on hyvin suosittua  
  Senegalissa?
  a) la musique et la danse
  b) le tennis
  c) la pétanque

 30. Missä seuraavista maista ranskan kielellä on  
  tärkeä asema pienellä, yksittäisellä alueella?
  a) L’Inde
  b) L’Indonesie
  c) L’Autriche

Ratkaisut: 
1 b, 2 a, 3 c, 4 b, 5 b, 6 c, 7 a, 8 a, 9 b, 10 c, 11 c, 12 b, 13 c, 14 b, 15 c, 16 c, 17 a, 18 b, 19 c, 20 a, 21 b, 22 c, 23 c, 24 a,  
25 a, 26 c, 27 a, 28 c, 29 a, 30 a.


