PYTANIA NA KONKURS „Kocham Cię, Polsko”

Muzyka
1. Podaj datę urodzin Fryderyka Chopina.
1.03.1810 r.
2. Podaj datę śmierci Fryderyka Chopina.
17.10.1849 r.
3. Gdzie urodził się Fryderyk Chopin?
Żelazowa Wola
4. Gdzie zmarł Fryderyk Chopin?
Paryż
5. Podaj tytuł hymnu Unii Europejskiej.
„Oda do radości”
6. Podaj tytuł Hymnu Polski.
„Mazurek Dąbrowskiego”
7. Kto jest autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego”?
Józef Wybicki
8. Kto skomponował muzykę do hymnu Unii Europejskiej?
Ludwig van Beethoven
9. Jakie imię żeoskie występuje w „Mazurku Dąbrowskiego” ?
Basia
10. Ile zwrotek Hymnu Polski potraficie zaśpiewad?
……..
11. O kim tak napisał Cyprian Kamil Norwid:
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”
O Fryderyku Chopinie
12. Stanisław Moniuszko jest uważany za twórcę polskiej opery narodowej. Której opery
nie skomponował Moniuszko: Halka, Czarodziejski flet, Straszny dwór?
Czarodziejski flet
13. Co znajduje się w willi „Atma” w Zakopanem?
Muzeum Karola Szymanowskiego
14. Podaj imię i nazwisko współczesnego polskiego kompozytora i dyrygenta, autora
takich dzieł jak Pasja wg św. Łukasza, Siedem bram Jerozolimy?
Krzysztof Penderecki
15. Co pięd lat w Warszawie odbywa się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.
Fryderyka Chopina , nazywany konkursem chopinowskim. W 2005 r. konkurs wygrał
Polak – podaj imię i nazwisko zwycięzcy?
Rafał Blechacz

Matematyka

1. Polski matematyk, twórca gry „Hodowla zwierzątek”, znanej dziś pod nazwą
„Superfarmaer”. Podaj jego imię i nazwisko.
Karol Borsuk
2. Na banknocie obiegowym o jakim nominale (z lat 1974 – 1989)znajduje się Mikołaj
Kopernik?

3. Na banknocie obiegowym o jakim nominale (z lat 1974 – 1989)znajduje się Fryderyk
Chopin?

4. Na banknocie obiegowym o jakim nominale (z lat 1974 – 1989)znajduje się Maria
Skłodowska - Curie?

5. Na banknocie obiegowym o jakim nominale (Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej od
1990) znajduje się Stanisław Moniuszko?

6. Kopuła geodezyjna to wielościan, który odwzorowuje powierzchnię kuli. W kopule
geodezyjnej najmniejszym stosowanym elementem geometrycznym jest najczęściej
trójkąt równoramienny zbliżony do równobocznego. Takie rozwiązania często są
wykorzystywane do przykrywania dużych powierzchni bez konieczności stosowania
wewnętrznych filarów. W którym centrum handlowym w Warszawie zastosowano
takie konstrukcje (kopuły geodezyjne)?
Dach centrum handlowego "Złote tarasy" w Warszawie.
7. W 2015 roku odbyły się wybory prezydenckie. Prezydentem Rzeczypospolitej Polski
został 43 letni Andrzej Duda. W którym roku urodziła się Prezydent Polski?
W 1972 roku
8. Polska przyjęła chrzest w 966 roku. Którą rocznicę chrztu Polski obchodzimy w tym
roku?
1050 rocznica
9. Gminę Poświętne tworzy 28 sołectw o łącznej powierzchni 10 425 ha. Czy liczba 10425
jest podzielna przez 3?
Tak
10. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej tworzą Sejm oraz Senat. O ilu mamy więcej
posłów niż senatorów?
O 360.
11. Podaj liczbę mieszkańców Polski z dokładnością do 1 miliona (na podstawie strony
www.polskawliczbach.pl)?
38 mln (dokładnie 38 454 576 )
12. Podaj liczbę mieszkańców województwa mazowieckiego (na podstawie strony
www.polskawliczbach.pl)?
5 340 799(jedna grupa podaje jakąś liczbę a druga mówi – mniej czy więcej)
13. Ile osób przypada na 1km 2 w województwie mazowieckim? Można pomylić się o 10
(www.polskawliczbach.pl).
150 osób na 1km 2 (odp. 140-160)
14. Podaj liczbę mieszkańców powiatu wołomińskiego (na podstawie strony
www.polskawliczbach.pl)?
233387 osób
15. W powiecie wołomińskim jest więcej mężczyzn czy kobiet (na podstawie strony
www.polskawliczbach.pl)?
Więcej jest kobiet
(W powiecie wołomioskim 51,7% mieszkaoców stanowią kobiety, a 48,3%mężczyźni).

16. Podaj liczbę mieszkańców gminy Poświętne z dokładnością do 1000 (na podstawie
strony www.polskawliczbach.pl)?
około 6000 (dokładnie 6158 osób)
17. Które województwo w Polsce ma największą powierzchnię (na podstawie strony
www.polskawliczbach.pl)?
woj. mazowieckie 35 558 km²
18. Które województwo w Polsce ma najmniejszą powierzchnię (na podstawie strony
www.polskawliczbach.pl)?
woj. opolskie 9 412 km²

Zajęcia techniczne i komputerowe
1. Jaką literą rozpoczynają się tablice rejestracyjne w woj. mazowieckim?
W
2. Jaki jest numer kierunkowy do Polski?
+ 48
3. Który rok uznawany jest symbolicznie za początek Internetu w Polsce?
1991 rok
4. W Polsce kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny czy lewostronny?
prawostronny
5. Co to jest Melex i do czego służy?
Melex, czyli niewielki „samochód” napędzany silnikiem elektrycznym został
wyprodukowany przez polską Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”.
Początkowo wykorzystywano je jako wózki golfowe. Dzisiaj m.in. w Krakowie służą do
przewodu turystów w okolicach Starego Miasta.
6. Peugeot, Toyota, Fiat – podaj polską markę samochodu.
Fiat
7. hamulec, dzwonek, apteczka - co nie jest obowiązkowym wyposażeniem roweru?
apteczka
8. Co to jest i do czego służy?

Nożyk do obierania cytrusów

9. Co to jest i do czego służy?

Dyskietka (nośnik pamięci zewnętrznej), umożliwiała odczyt oraz zapis danych na niej.
10. Kto był konstruktorem komputera K – 202?
Jacek Karpiński

Historia
1. Wymień 2 patronów Polski
Św. Wojciech i Św Stanisław
2. Wymień 5 polskich noblistów.
Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Henryk Sienkiewiczm, Władysław Reymont, Lech
Wałęsa, Maria Curie – Skłodowska.
3. Wymień nazwy 3 najważniejszych dynastii panujących w Polsce
Piastowie, Jagiellonowie, Wazowie
4. Wymień miasta, które były stolicami naszego kraju.
Gniezno, Kraków, Warszawa
5. Kto i w którym roku przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy?
Zygmunt III Waza, 1596r.
6. Wymień nazwy 2 najważniejszych powstań narodowych XIX wieku
Powstanie Listopadowe i Powstanie Styczniowe
7. Którą rocznicę chrztu Polski obchodziliśmy w tym roku.
1050
8. Jak się nazywał pierwszy król Polski?
Bolesław Chrobry

9. Z jakim państwem Polska utrzymywała bliskie stosunki od XIV do XVIII wieku?
Z Litwą
10. Jakie 3 państwa dokonały rozbiorów Polski w XVIIIwieku
Rosja, Austria, Prusy
11. Na pamiątkę jakich wydarzeń obchodzimy w Polsce święta narodowe 3 maja, 15
sierpnia i 11 listopada?
Rocznica uchwalenia konstytucji z 1791, rocznica bitwy warszawskiej 1920(święto wojska
polskiego), rocznica odzyskania niepodległości w 1918
12. Podaj dokładną datę wybuchu II wojny światowej
1 września 1939r.
13. Wymień nazwiska 5 prezydentów III Rzeczypospolitej Polskiej.
Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej
Duda
14. Ilu posłów i senatorów zasiada w polskim parlamencie?
460 posłów i 100 senatorów
15. Jak się nazywał jedyny polski papież?
Karol Wojtyła (Jan Paweł II)
16. W którym roku Karol Wojtyła został papieżem?
1978
17. W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?
2004
18. Jak się nazywał słynny polski historyk, którego rodzina zamieszkiwała Wolę
Cygowską?
Joachim Lelewel
19. Czyje imię nosi Szkoła Podstawowa w Zabrańcu? Kim był ten człowiek?
Major Henryk Dobrzański (Hubal), walczył jako partyzant z Niemcami w czasie II wojny
światowej
20. Jakim samolotem lecieli piloci, których mogiła znajduje się na cmentarzu w
Poświętnem?

PZL P-23 Karaś (lekki bombowiec)
21. Jak się nazywał pierwszy Polak w kosmosie?
Mirosław Hermaszewski
22. W 1974r. Polska zajęła na mundialu 3 miejsce. Kto strzelił Brazylijczykom bramkę
w ostatnim meczu.
Grzegorz Lato

PYTANIA KONKURSOWE „KOCHAM CIĘ POLSKO” PRZYRODA
1. Jakie jest położenie Polski?
2. Z jakimi krajami graniczy Polska?
3. Z którym z krajów Polska ma najdłuższą granicę?
4. Jaką powierzchnię ma Polska?
5. Jak nazywa się prezydent i premier rządu w Polsce?
6. Kto sprawuje władzę w województwie, powiecie, mieście, gminie i na wsi?
7. Ile województw jest w Polsce i w jakim województwie znajduje się nasza szkoła?
8. Wymieo 5 regionów kulturowych w Polsce.
9. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?
10. Podaj nazwy trzech polskich rzek.
11. Podaj nazwę rzeki, której odcinek stanowi naturalną granicę Polski.
12. Do jakiego morza wpadają polskie rzeki?
13. Jak nazywa się najgłębsze polskie jezioro i największe polskie jezioro?
14. Jakie miasta były stolicami Polski i jaka jest obecna stolica Polski?
15. Jak nazywa się miasto leżące u podnóża Tatr?
16. Jak nazywa się miasto słynące z koziołków z ratuszowej wieży?
17. Jak nazywa się miasto słynące z pierników?
18. Jak nazywa się miasto mające najdłuższe molo nad Bałtykiem?
19. Jak nazywa się miasto słynące z muzeum kopalni soli?
20. Rozpoznaj miasta po informacjach: 88 mostów, Kościół Mariacki, Międzynarodowe Targi,
hala widowiskowo - sportowa „Spodek”.
21. Wymieo 5 form ochrony przyrody w Polsce.
22. Ile jest parków narodowych w Polsce i jaki park jest położony najbliżej naszego miejsca
zamieszkania?
23. Jaki jest największy park narodowy w Polsce?
24. Jak nazywają się najwyższe polskie góry?
25. Jak się nazywa najwyższy szczyt w Polsce i jaką ma wysokośd?
26. Jak nazywają się najstarsze góry w Polsce i jaki jest ich najwyższy szczyt?
27. Jak nazywa się najniżej położona kraina w Polsce?
28. Jak nazywa się kraina geograficzna z największą ilością jezior w Polsce?

29. Jak nazywa się najstarsza polska wyższa uczelnia?
30. Kim był Mikołaj Kopernik i co udowodnił?

Pytania i odpowiedzi z języka polskiego
1.Podaj trzy tytuły legend polskich
,, O Lechu, Czechu i Rusie,, ,,O smoku wawelskim,, ,,Wars i Sawa,,
2.Kto napisał ,,Trylogię
Henryk Sienkiewicz
3.Jakie książki wchodzą w skład ,,Trylogii,,
,,Potop,, ,,Ogniem i Mieczem,, ,,Pan Wołodyjowski,,
3.Podaj trzech polskich noblistów w zakresie literatury
H.Sienkiewicz, Cz.Miłosz, W.Szymborska
4.Podaj nazwiska trzech autorów wierszy dla dzieci.
J.Tuwim, J.Brzechwa, D.Wawiłow
5.Miasto w którym ,,chrząszcz brzmi w trzcinie,,
Szczebrzeszyn
6.Imię profesora Kleksa
Ambroży
7.Kto napisał legendę ,,Warszawa stolica Polski,,
Ewa Szelburg- Zarembina
8.Jak nazywa się największy polski poeta?
Adam Mickiewicz
9.Kto napisał książkę pt,,O krasnoludkach i sierotce Marysi,,
Maria Konopnicka
1o.Kto z polskich pisarzy stworzył postad wynalazcy Trurla?
Stanisław Lem

11. Wymieo trzy polskie znaki interpunkcyjne
Kropka , przecinek, wykrzyknik
12.Kto z pisarzy pierwszy pisał utwory w języku polskim ?
Mikołaj Rej
13.Kim był Jan kochanowski? Podaj dwie funkcje
Poeta, doradca króla
14.Podaj trzy elementy budowy książki
Obwoluta, okładka, karta tytuołwa, wyklejka,grzbiet
15.Z jakiego utworu pochodzi cytat,, Litwo , ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie
,,Pan Tadeusz ,,A.Mickiewicza
16.Kto wyruszył w podróż przez Afrykę z psem Sabą ?
Staś i Nel
17.Kto napisał wiersz ,,Do sosny polskiej,,
Karol Wojtyła
18.Kto tak napisał o miłości do ojczyzny?
,, Bez tej miłości można żyd ,mied serce suche jak orzeszek,,
Wisława Szymborska
19.Jaki polski poeta był księdzem?
Jan Twardowski, Karol Wojtyła
20. Podaj 3 rzeczowniki
kot,ołówek , deszcz

