
KONKURS Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TOLERANCJI 

Codziennie od poniedziałku do piątku (17-21.11) na stronie szkoły będą 

pojawiały się pytania, na które odpowiedzi można znaleźć na wystawie. 

Osoby, które będą je znały prosimy o przyniesienie ich do biblioteki. Wśród 

poprawnych odpowiedzi wylosujemy zwycięzców (każdego dnia 3 osoby), 

których nagrodzimy słodkimi upominkami (a może czymś jeszcze...)  

Dorota Pardon, Klaudia Kuć 

W poniedziałek, jako jedyny, poprawnych odpowiedzi udzielił KRZYSZTOF DEJA z kl. 4f. 

Gratulujemy! Otrzyma on, oprócz upominku, ocenę celującą z wos-u  i wiedzy o kulturze. 

We wtorek zwycięzcami zostali: MARTYNA CZECHOWSKA z kl. 3kg, MAGDALENA 

MOROŃ z kl. 3 kg oraz PIOTR JACHACZ z kl. 4f. Gratulujemy! 

W środę laureatkami konkursu zostały:   KLAUDIA WIATR z kl. 3 kg, NATALIA GARYGA 

z kl. 3t oraz MARTA KOZAK z kl. 4ud. Gratulujemy! 

W czwartek nagrody wylosowały: MONIKA ŚWIDERSKA z kl. 4f, ANGELIKA SYROKA z 

kl. 4ud oraz BARBARA ŚWIERGOT z kl. 4f. Gratulujemy! 

W piątek laureatkami zostały: DARIA OGIŃSKA z kl. 2d, MONIKA CZEKALSKA z kl. 2d 

oraz WERONIKA KYRCZ z kl. 2d. Gratulujemy! 

 

Piątek 21.11.2014r. 

1. Czym głównie trudnili się mieszkający na ziemiach polskich Tatarzy? 

2. Jaki cel stawia sobie Ruch Autonomii Śląska? 

3. W jakich powiatach język białoruski jest językiem pomocniczym w 

administracji samorządowej? 

 

Poprawne odpowiedzi: 

1. służbą wojskową; 2. utworzenie regionu autonomicznego; 3. Orla, Hyże, 

Hajnówka, Narewka – woj. podlaskie 

Czwartek 20.11.2014r. 

1. Najtragiczniejszy okres w historii narodu żydowskiego. 

2. Podaj nazwę przynajmniej jednego rosyjskiego stowarzyszenia 

działającego w Polsce. 

3. Z jakiego powodu na terenie Polski znaleźli się Słowacy? 

 



Poprawne odpowiedzi: 

1. II wojna światowa; 2. Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w 

Polsce, Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce, Stowarzyszenie 

„Rosyjska Wspólnota”; 3. zmiany granic 

 

Środa 19.11.2014r. 

1. Wymień nazwiska przynajmniej dwóch polskich przedstawicieli świata 

kultury pochodzenia ormiańskiego. 

2. Co w języku romani oznacza słowo „Rom”? 

3. Jakie wydarzenie z polskiej i ukraińskiej historii kryje się pod 

kryptonimem „akcja Wisła”? 

Poprawne odpowiedzi: 

1. Szymon Szymonowic – poeta, Teodor Axentowicz – malarz, Krzysztof 

Penderecki – kompozytor; 2. człowiek, mężczyzna; 3. akcja deportacyjna / 

przesiedleńcza z 1947 roku – w jej wyniku ludność ukraińska 

zamieszkująca tereny południowo-wschodniej Polski została przesiedlona 

na tzw. ziemie odzyskane 

 

Wtorek 18.11.2014r. 

1. Od jakiego słowa pochodzi słowo Łemkowie? 

2. Wielki książę litewski, poślubił królową Jadwigę…  

3. Ilu Niemców żyło w Polsce w okresie 20-lecia międzywojennego? 

Poprawne odpowiedzi: 

1. Łem – tylko, lecz; 2. Władysław Jagiełło; 3. Ok. 1 mln – 4% mieszkańców 

 

Poniedziałek 17.11.2014r 

1. Jak w Polsce nazywano czeskich protestantów?  

2. Kiedy w Polsce pojawili się Karaimi?  

3. Język, której z zaprezentowanych na wystawie grup ludności uzyskał status 

języka regionalnego i jest nauczany w szkołach? 

Poprawne odpowiedzi: 

1. Husyci; 2. W średniowieczu; 3. Język kaszubski 

 


