
Jesteś POLAKIEM, a czy wiesz… ? 
1. Czy wiesz, że w Polsce można zobaczyć prawdziwy wulkan?  

(Na Pogórzu Kaczawskim). Nazywa się on…  

2. Jedna z największych ostoi ptaków w Europie to…  

3. Miejsce narodzin Fryderyka Chopina to…  

4. Najdłużej na świecie działająca kopalnia ropy naftowej znajduje się 

w miejscowości…  

5. Najgłębsze polskie jezioro – 108,5m to:…? 

6. Najmniejszy ssak występujący w  Polsce (ok. 4-6 cm) to:…  

7. Najniższy punkt Polski (1,8 m p.p.m.) znajduje się w miejscowości…? 

8. Najstarsza muzułmańska świątynia w Polsce znajduje się w miejscowości…  

9. Najstarsze czynne przedsiębiorstwo na świecie znajduje się w miejscowości… 

10. Największa katolicka świątynia w Polsce (120 m długości, do około 

141 m wysokości) znajduje się w miejscowości…  

11. Największy głaz narzutowy w Polsce oceniany na 200 ton znajduje się 

w miejscowości: …  

12. Najwyżej położona miejscowość – 1013 m n.pm. (skąd pochodzi jeden z naszych 

skoczków narciarskich) to: 

13. Pozostałości największego zamku, jaki kiedykolwiek wzniesiono w Polsce 

a prawdopodobnie także w Europie, którego nazwa pochodzi od herbu właścicieli 

(Topór) oraz znaku wiary i przywiązania do Kościoła… Ruiny można podziwiać 

w miejscowości…  

14. Szczyt w Polsce wysunięty najdalej na południe nazywa się? 

15. To najwyższa góra (1602 m n.p.m.) w Sudetach i w całych… Czechach  

16. Jedno z najstarszych miast w Polsce (wspominane już w II wieku n.e.) to: …  

Odpowiedzi do wyboru: 

a. Bagna Biebrzańskie  

b. Bóbrka  

c. Hańcza 

d. Kalisz 

e. Kruszyniany  

f. Licheń  

g. Opołonek 

h. Ostrzyca  

i. Raczki Elbląskie 

j. Ryjówka malutka  

k. Śnieżka  

l. Tychowo  

m. Ujazd 

n. Wieliczka 

o. Ząb 

p. Żelazowa Wola  

 
Imię, nazwisko, klasa:  

 



A czy wiesz, że POLAK? O kim mowa? 
1. Autor metody otrzymywania kryształów krzemu, która umożliwiła rozwój 

elektroniki 

2. Autor podręcznika artylerii, z którego uczono się w Europie ponad 200 lat 

3. Konstruktor łazika księżycowego 

4. Konstruktor najlepszego wykrywacza min jaki stosowano podczas drugiej wojny 

światowej  

5. Konstruktor pierwszych na świecie kamer i urządzeń projekcyjnych 

6. Odkrył i wyodrębnił pierwszą witaminę (autor terminu „witamina”) 

7. Odkrywca adrenaliny 

8. Odkrywca nowych pierwiastków: polonu i radu 

9. Przyczynił się do powstania pierwszego języka komputerowego 

10. Skonstruował pierwszy na świecie peryskop czołgowy  

11. Twórca jednego z pierwszych na świecie komputerów tranzystorowych 

12. Twórca urządzenia przesyłającego dźwięk i kolorowy obraz – protoplasty telewizji 

13. Udowodnił, że Ziemia krąży wokół Słońca 

14. W latach 1950-tych przewidział rzeczywistość wirtualną i Internet 

15. Wymyślił wycieraczki samochodowe  

16. Wynalazca kuloodpornych tkanin i pancernych płyt 

17. Wynalazca lampy naftowej 

18. Wynalazca pierwszej na świecie szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu 

19. Złamał szyfr Enigmy 

 Odpowiedzi do wyboru: 

a. Ignacy Łukasiewicz 

b. Jacek Karpiński 

c. Jan Czochralski 

d. Jan Szczepanik 

e. Józef Hofmann  

f. Józef Kosacki  

g. Kazimierz Funk 

h. Kazimierz Prószyński  

i. Kazimierz Siemienowicz 

j. Kazimierz Żegleń 

k. Maria Skłodowska-Curie 

l. Marian Rejewski 

m. Mieczysław Bekker  

n. Mikołaj Kopernik  

o. Napoleon Cybulski 

p. Rudolf Guniach  

q. Rudolf Weigl 

r. Stanisław Lem 

s. Stefan Banach 
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