
COŚ DLA STARSZYCH ŚWIETLICZAKÓW

Sprawd
(UWAGA: rozw

 
1. Kiedy obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej?

 
2. Jakie są barwy Rzeczpospolitej Polskiej?

 
3. Wymień 3 symbole Rzeczpospolitej Polskiej?

 
4. W którą stronę ma zwróconą głowę orzeł znajdujący się na godle 

polskim? 
 

5. Czy barwy Rzeczpospolitej ułożone są w dwóch poziomych czy 
pionowych pasach?
 

6. Co pokazujemy, eksponując polskie symbole narodowe?
 

7. Jak należy traktować symbole narodowe?
 

8. Kto i kiedy może eksponować flagę RP?
 

9. Kiedy szczególnie należy wywieszać flagę państwową?
 

10.  Kiedy flagę należy wymienić na nową?
 

11. Jeżeli eksponujemy flagę państwową w pionie, to po której stronie 
powinien być kolor biały dla patrzącego od frontu?
 

12. Czy honorowym miejscem dla flagi jest prawa czy lewa strona przy 
mównicy, stole prezydialnym, scenie?
 

13. Kiedy eksponowane są obok siebie flaga i godło, to jak należy je 
rozmieścić? 
 

14.  Kiedy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej może ogłosić żałobę 
narodową? 
 

15. Podczas żałoby narodowej flagę się zdejmuje czy opuszcza do połowy 
masztu? 

COŚ DLA STARSZYCH ŚWIETLICZAKÓW czyli

QUIZ 
Sprawdź swoją wiedzę 

(UWAGA: rozwiązanie quizu na samym końcu!!!

Kiedy obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej? 

Jakie są barwy Rzeczpospolitej Polskiej? 

Wymień 3 symbole Rzeczpospolitej Polskiej? 

którą stronę ma zwróconą głowę orzeł znajdujący się na godle 

Czy barwy Rzeczpospolitej ułożone są w dwóch poziomych czy 
pionowych pasach? 

Co pokazujemy, eksponując polskie symbole narodowe?

Jak należy traktować symbole narodowe? 

może eksponować flagę RP?  

Kiedy szczególnie należy wywieszać flagę państwową? 

Kiedy flagę należy wymienić na nową? 

Jeżeli eksponujemy flagę państwową w pionie, to po której stronie 
powinien być kolor biały dla patrzącego od frontu? 

miejscem dla flagi jest prawa czy lewa strona przy 
mównicy, stole prezydialnym, scenie? 

Kiedy eksponowane są obok siebie flaga i godło, to jak należy je 

Kiedy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej może ogłosić żałobę 

arodowej flagę się zdejmuje czy opuszcza do połowy 

czyli 

iązanie quizu na samym końcu!!!) 

 

którą stronę ma zwróconą głowę orzeł znajdujący się na godle 

Czy barwy Rzeczpospolitej ułożone są w dwóch poziomych czy 

Co pokazujemy, eksponując polskie symbole narodowe? 

 

Jeżeli eksponujemy flagę państwową w pionie, to po której stronie 

miejscem dla flagi jest prawa czy lewa strona przy 

Kiedy eksponowane są obok siebie flaga i godło, to jak należy je 

Kiedy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej może ogłosić żałobę 

arodowej flagę się zdejmuje czy opuszcza do połowy 



 
16.  Co to jest kir na fladze?

 
17. W jaki sposób poczet sztandarowy oddaje honory podczas hymnu?

 

1. 2 maja. 
 

2. Biały i czerwony. 
 

3. Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”.
 

4. W prawo. 
 

5. W poziomych. 
 

6. Swoją tożsamość narodową i przywiązanie do swojego państwa.
 

7. Z szacunkiem. 
 

8. Wszyscy obywatele, każdego dnia.
 

9. W święta państwowe.
 

10.  Kiedy ulegnie zniszczeniu (wypłowieje lub się podrze).
 

11. Po lewej. 
 

12. Prawa strona, czyli lewa dla 
 

13. Flaga po prawej stronie orła ( lewej dla patrzącego od frontu ).
 

14.  Po tragicznych wydarzeniach.
 

15. Opuszcza się do połowy masztu.
 

16.  Czarna wstęga na znak żałoby.
 

17.  Pochyla sztandar. 
 

Co to jest kir na fladze? 

W jaki sposób poczet sztandarowy oddaje honory podczas hymnu?

 

 
Odpowiedzi

 

czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”.

Swoją tożsamość narodową i przywiązanie do swojego państwa.

Wszyscy obywatele, każdego dnia. 

W święta państwowe. 

Kiedy ulegnie zniszczeniu (wypłowieje lub się podrze). 

Prawa strona, czyli lewa dla patrzącego od frontu. 

Flaga po prawej stronie orła ( lewej dla patrzącego od frontu ).

Po tragicznych wydarzeniach. 

Opuszcza się do połowy masztu. 

Czarna wstęga na znak żałoby. 

 

W jaki sposób poczet sztandarowy oddaje honory podczas hymnu? 

Odpowiedzi 

czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Swoją tożsamość narodową i przywiązanie do swojego państwa. 

Flaga po prawej stronie orła ( lewej dla patrzącego od frontu ). 



Powinniśmy poszerza
obowią

Prawie codziennie z i
o Polsce czegoś nowego, więc nie zdziwi nas, je

wiecie ju

Przetestujmy Wasz

Sprawdź, czy potrafisz wskaza

Spróbuj, wskaza

 

my poszerzać swoją wiedzę o Polsce, to jeden z wa
ązków wobec naszej Ojczyzny. 

 

Prawie codziennie z internetu, telewizji i radia dowiadujemy si
nowego, więc nie zdziwi nas, jeśli powiecie, 

wiecie już wszystko o swoim kraju. 

 

Przetestujmy Waszą wiedzę. 

, czy potrafisz wskazać na mapie woj. 

Spróbuj, wskazać na mapie pozostałe wojewó

 

ODPOWIEDZI 
1. MAZOWIECKIE 

2. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
3. POMORSKIE 

4. ZACHODNIOPOMORSKIE 
5. LUBUSKIE 

6. WIELKOPOLSKIE 
7. KUJAWSKO-POMORSKIE 

8. ŁÓDZKIE 
9. DOLNOŚLĄSKIE 

10. OPOLSKIE 
11. ŚLĄSKIE 

12. ŚWIĘTOKRZYSKIE 
13. PODLASKIE 
14. LUBELSKIE 

15. PODKARPACKIE 
16. MAŁOPOLSKIE 

 

o Polsce, to jeden z ważnych 
 

nternetu, telewizji i radia dowiadujemy się                          
li powiecie, że 

na mapie woj. śląskie? 

ództwa. 

  



WOJEWÓDZTWO 
Stolicą województwa śląskiego 

w 2015r. obchodziły jubileusz 150 lat istnienia. To ważny 
ośrodek gospodarczy, którego początkiem był przemysł 
wydobywczy 
ciężki. Katowice to centrum kultury górniczej. Katowice są 
także ważnym ośrodkiem kultury i eduk
uczelni wyższych, w tym najlepsza w kraju Akademia 
Muzyczna. W Katowicach ma swoją siedzibę Narodowa 

Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, a nowa sala koncertowa uznana jest za 
najlepszą w Europie. Do słynnych zabytków Katowic należy N
osiedle robotnicze dla górników, wpisane obecnie na listę pomników historii.

 

Znakiem rozpoznawczym Katowic jest 

widowiskowo 
z zewnątrz latający spodek (tzn. UFO). W Spodku 
odbywają się ważne imprezy sportowe, koncerty 
i konferencje naukowe.
 
 
 

 

Po II wojnie światowej miasto 

największym ośrodkiem przemysłu samochodowego, 
włókienniczego elektromaszynowego, a po wejściu Polski 
do UE nastąpił ponowny rozwój 
dlatego obecnie Bielsko Biała jest uznawana za jedno 
z najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski. Do 
atrakcji turystycznych Bielska
książąt Sułkowskich z XIII wieku, Muzeum Techniki 

i Włókiennictwa, Muzeum 
w którym powstały najpopularniejsze bajki dla dzieci, m.in. Bolek i Lolek i Reksio.

 

SANKTUARIUM W CZ
najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. 
W klasztorze na Jasnej Górze znajduje 
Boskiej przywieziony do kraju w 1328 roku. W 1430 roku 
w czasie świąt wielkanocnych banda rabusiów wdarła 
się do kaplicy, zrzuciła na ziemię i pocięła szablami twarz 
Maryi. Obraz został odnowiony i ponownie umieszczony 
na Jasnej Górze. Do d

pieszo nawet kilkaset kilometrów, aby oddać cześć Matce Boskiej. 
Częstochowa pełni rolę duchowej i religijnej stolicy Polski. Rocznie sanktuarium 
odwiedza około pięciu milionów osób z kraju i zagranicy.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - O CZYM WARTO WIEDZIE
Stolicą województwa śląskiego są KATOWICE,

2015r. obchodziły jubileusz 150 lat istnienia. To ważny 
ośrodek gospodarczy, którego początkiem był przemysł 
wydobywczy  (kopalnie węgla kamiennego) i przemysł 
ciężki. Katowice to centrum kultury górniczej. Katowice są 
także ważnym ośrodkiem kultury i edukacji 
uczelni wyższych, w tym najlepsza w kraju Akademia 
Muzyczna. W Katowicach ma swoją siedzibę Narodowa 

Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, a nowa sala koncertowa uznana jest za 
najlepszą w Europie. Do słynnych zabytków Katowic należy N
osiedle robotnicze dla górników, wpisane obecnie na listę pomników historii.

Znakiem rozpoznawczym Katowic jest SPODEK,
widowiskowo - sportowa, której  kształt  przypomina 

zewnątrz latający spodek (tzn. UFO). W Spodku 
odbywają się ważne imprezy sportowe, koncerty 
konferencje naukowe. 

Po II wojnie światowej miasto BIELSKO
największym ośrodkiem przemysłu samochodowego, 
włókienniczego elektromaszynowego, a po wejściu Polski 
do UE nastąpił ponowny rozwój handlu i przemysłu, 
dlatego obecnie Bielsko Biała jest uznawana za jedno 

najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski. Do 
atrakcji turystycznych Bielska- Białej zaliczamy: Zamek 
książąt Sułkowskich z XIII wieku, Muzeum Techniki 

 Motoryzacji oraz Studio Filmów Rysunkowych, 
którym powstały najpopularniejsze bajki dla dzieci, m.in. Bolek i Lolek i Reksio.

SANKTUARIUM W CZĘSTOCHOWIE 

najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. 
klasztorze na Jasnej Górze znajduje 

Boskiej przywieziony do kraju w 1328 roku. W 1430 roku 
czasie świąt wielkanocnych banda rabusiów wdarła 

się do kaplicy, zrzuciła na ziemię i pocięła szablami twarz 
Maryi. Obraz został odnowiony i ponownie umieszczony 
na Jasnej Górze. Do dziś wielu pielgrzymów przebywa 

pieszo nawet kilkaset kilometrów, aby oddać cześć Matce Boskiej. 
Częstochowa pełni rolę duchowej i religijnej stolicy Polski. Rocznie sanktuarium 
odwiedza około pięciu milionów osób z kraju i zagranicy. 

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ? 
KATOWICE, które 

2015r. obchodziły jubileusz 150 lat istnienia. To ważny 
ośrodek gospodarczy, którego początkiem był przemysł 

(kopalnie węgla kamiennego) i przemysł 
ciężki. Katowice to centrum kultury górniczej. Katowice są 

acji – działa tu 20 
uczelni wyższych, w tym najlepsza w kraju Akademia 
Muzyczna. W Katowicach ma swoją siedzibę Narodowa 

Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, a nowa sala koncertowa uznana jest za 
najlepszą w Europie. Do słynnych zabytków Katowic należy Nikiszowiec, czyli 
osiedle robotnicze dla górników, wpisane obecnie na listę pomników historii. 

SPODEK, czyli hala 

sportowa, której  kształt  przypomina 
zewnątrz latający spodek (tzn. UFO). W Spodku 

odbywają się ważne imprezy sportowe, koncerty 

BIELSKO-BIAŁA było 

największym ośrodkiem przemysłu samochodowego, 
włókienniczego elektromaszynowego, a po wejściu Polski 

handlu i przemysłu, 
dlatego obecnie Bielsko Biała jest uznawana za jedno 

najlepiej rozwiniętych gospodarczo miast Polski. Do 
Białej zaliczamy: Zamek 

książąt Sułkowskich z XIII wieku, Muzeum Techniki 
Motoryzacji oraz Studio Filmów Rysunkowych, 

którym powstały najpopularniejsze bajki dla dzieci, m.in. Bolek i Lolek i Reksio. 

 należy do 

najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie. 
klasztorze na Jasnej Górze znajduje się obraz Matki 

Boskiej przywieziony do kraju w 1328 roku. W 1430 roku 
czasie świąt wielkanocnych banda rabusiów wdarła 

się do kaplicy, zrzuciła na ziemię i pocięła szablami twarz 
Maryi. Obraz został odnowiony i ponownie umieszczony 

ziś wielu pielgrzymów przebywa 
pieszo nawet kilkaset kilometrów, aby oddać cześć Matce Boskiej. 
Częstochowa pełni rolę duchowej i religijnej stolicy Polski. Rocznie sanktuarium 



ŻYWIEC słynie przede wszystkim z piwa, które produkowane jest tam od 

średniowiecza. Położenie w sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego i pobliskich 
ośrodków sportów zimowych
Żywiec jest też popularnym ośrodkiem turystycznym. Do zabytków
należą: Stary Zamek (siedziba Muzeum Miejskiego), Nowy Zamek, Park Zamkowy 
i neorenesansowe zabudowania browaru Żywiec.
 

WISŁA
turystyczna i znany ośrodek sportów narciarskich. 
Znajdują się tam liczne wyciągi narciarskie i trasy 
zjazdowe, a także dwie skocznie, na których trenują  
reprezentanci Polski w skokach narciarskich. Skocznia w 
Wiśle 
olimpijskiego i jednego z najbardziej utytułowanych 

skoczków narciarskich  w historii.
 
 

GÓRA 
szczyt w Beskidzie wznosi się na wysokość 761 m n.p.m.            
W 1936r. u podnóża góry powstało lotnisko szybowcowe, 
działa tam Górska Szkoła Szybowcowa „Żar".
 
 
 
 

 
 

PUSTYNIA BŁ
piasków, według legend powstał on z piasku, który 
rozsypał diabeł, bo w 
kopalnię srebra. Na pustyni Błędowskiej dawniej zdarzało  
się zjawisko fatamorgany. Obecnie jest to teren pieszych 
i konnych wędrówek
 

 

 

 

 

 

 

 

szystkim z piwa, które produkowane jest tam od 

średniowiecza. Położenie w sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego i pobliskich 
imowych w Szczyrku, Korbielowie i Zwardoniu powoduje, że 

Żywiec jest też popularnym ośrodkiem turystycznym. Do zabytków
należą: Stary Zamek (siedziba Muzeum Miejskiego), Nowy Zamek, Park Zamkowy 
i neorenesansowe zabudowania browaru Żywiec. 

WISŁA to niewielka miejscowość wypoczynkowa, 

turystyczna i znany ośrodek sportów narciarskich. 
Znajdują się tam liczne wyciągi narciarskie i trasy 
zjazdowe, a także dwie skocznie, na których trenują  
reprezentanci Polski w skokach narciarskich. Skocznia w 
Wiśle Malince nosi imię Adama Małysza, multimedalisty 
olimpijskiego i jednego z najbardziej utytułowanych 

w historii. 

GÓRA ŻAR to raj dla miłośników paralotniarstwa. Ten 

szczyt w Beskidzie wznosi się na wysokość 761 m n.p.m.            
W 1936r. u podnóża góry powstało lotnisko szybowcowe, 
działa tam Górska Szkoła Szybowcowa „Żar".

PUSTYNIA BŁĘDOWSKA to największy w Polsce obszar 

piasków, według legend powstał on z piasku, który 
rozsypał diabeł, bo w ten sposób chciał zasypać 
kopalnię srebra. Na pustyni Błędowskiej dawniej zdarzało  
się zjawisko fatamorgany. Obecnie jest to teren pieszych 
i konnych wędrówek. 

szystkim z piwa, które produkowane jest tam od 

średniowiecza. Położenie w sąsiedztwie Jeziora Żywieckiego i pobliskich 
w Szczyrku, Korbielowie i Zwardoniu powoduje, że 

Żywiec jest też popularnym ośrodkiem turystycznym. Do zabytków miasta 
należą: Stary Zamek (siedziba Muzeum Miejskiego), Nowy Zamek, Park Zamkowy 

to niewielka miejscowość wypoczynkowa, 

turystyczna i znany ośrodek sportów narciarskich. 
Znajdują się tam liczne wyciągi narciarskie i trasy 
zjazdowe, a także dwie skocznie, na których trenują  
reprezentanci Polski w skokach narciarskich. Skocznia w 

Malince nosi imię Adama Małysza, multimedalisty 
olimpijskiego i jednego z najbardziej utytułowanych 

to raj dla miłośników paralotniarstwa. Ten 

szczyt w Beskidzie wznosi się na wysokość 761 m n.p.m.                                           
W 1936r. u podnóża góry powstało lotnisko szybowcowe, 
działa tam Górska Szkoła Szybowcowa „Żar". 

w Polsce obszar 

piasków, według legend powstał on z piasku, który 
ten sposób chciał zasypać 

kopalnię srebra. Na pustyni Błędowskiej dawniej zdarzało  
się zjawisko fatamorgany. Obecnie jest to teren pieszych 



SPRAWD

1. Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”: 

a) Galileusz  b) Kopernik 

2. Namalował obraz „Bitwa pod Grunwaldem”: 

a) Heweliusz b) Jan Matejko b) Wojciech Kossak c) Jan Kossak 

3.  Pierwszy polski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury: 

a) Władysław Reymont b) Henryk Sienkiewicz c) Adam Mickiewicz 

4.  Żelazowa Wola to miejsce urodzenia: 

a) Henryka Sienkiewicza b) Fryderyka Chopina c) Jana Kochanowskiego 

5.  Kto pierwszy na świecie zdobył w jednym roku (1995) dwa bieguny: 

a) Marek Kamiński b) Marek Kawieński c) Krzysztof Rudkowski 

6.  Stolicę Polski przeniósł z Krakowa do Warszawy: 

a) Zygmunt III Waza b) Bolesław Śmiały c) Mieszko I 

8.  Pierwszy król Polski: 

a) Bolesław Chrobry b) Bolesław Śmiały c) Mieszko Zbawiciel 

9.  Poeta-autor zabawnych wierszy dla dzieci, np. „Lokomotywy”.

  a) Wanda Chotomska b) Jan Brzechwa c) Julian Tuwim

 

Wszystko naj......... w Polsce.

 Najgłębsze polskie jezioro: .............................
 Największe polskie jezioro: .....
 Największy pod względem powierzchni park 

.............................................................................................................................
 Najwyższy szczyt Sudetów:…………………………
 Najdłuższa rzeka w Polsce:...........
 Najwyższe góry w Polsce: ................................................................................
 Najwyższy szczyt Polski: ......

 
 

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ 
 
  

Sławni Polacy 

Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”:  

) Kopernik  

Namalował obraz „Bitwa pod Grunwaldem”:  

Heweliusz b) Jan Matejko b) Wojciech Kossak c) Jan Kossak 

3.  Pierwszy polski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury: 

a) Władysław Reymont b) Henryk Sienkiewicz c) Adam Mickiewicz 

4.  Żelazowa Wola to miejsce urodzenia:  

a) Henryka Sienkiewicza b) Fryderyka Chopina c) Jana Kochanowskiego 

5.  Kto pierwszy na świecie zdobył w jednym roku (1995) dwa bieguny: 

a) Marek Kamiński b) Marek Kawieński c) Krzysztof Rudkowski 

ski przeniósł z Krakowa do Warszawy:  

a) Zygmunt III Waza b) Bolesław Śmiały c) Mieszko I  

Pierwszy król Polski:  

a) Bolesław Chrobry b) Bolesław Śmiały c) Mieszko Zbawiciel 

autor zabawnych wierszy dla dzieci, np. „Lokomotywy”.

Chotomska b) Jan Brzechwa c) Julian Tuwim 

Wszystko naj......... w Polsce. 

Najgłębsze polskie jezioro: ...............................................................................
Największe polskie jezioro: ...............................................................................
Największy pod względem powierzchni park narodowy w Polsce: 
.............................................................................................................................

wyższy szczyt Sudetów:…………………………………………………………
Najdłuższa rzeka w Polsce:...............................................................................

wyższe góry w Polsce: ................................................................................
olski: .....................................................................................

Heweliusz b) Jan Matejko b) Wojciech Kossak c) Jan Kossak  

3.  Pierwszy polski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury:  

a) Władysław Reymont b) Henryk Sienkiewicz c) Adam Mickiewicz  

a) Henryka Sienkiewicza b) Fryderyka Chopina c) Jana Kochanowskiego  

5.  Kto pierwszy na świecie zdobył w jednym roku (1995) dwa bieguny:  

a) Marek Kamiński b) Marek Kawieński c) Krzysztof Rudkowski  

a) Bolesław Chrobry b) Bolesław Śmiały c) Mieszko Zbawiciel  

autor zabawnych wierszy dla dzieci, np. „Lokomotywy”. 
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narodowy w Polsce: 
............................................................................................................................. 

……………………………… 
.................................................................... 

wyższe góry w Polsce: ................................................................................ 
............................................................................... 


