………….…………………..
Pieczątka szkoły

Karta zgłoszenia
Konkurs Wiedzy o Republice Czeskiej
Nazwa i adres szkoły.........................................................................................
…………………......................................................................................................
Nazwa grupy ………………………………………………………………………………………………….
Nauczyciel – opiekun grupy ..............................................................................
Telefon kontaktowy do nauczyciela..................................................................
E-mail kontaktowy do nauczyciela....................................................................
Nazwiska i imiona wszystkich członków grupy (min. 5 – max. 7 osób):
1. ………………………………………………………………………………… klasa………………….
2. ………………………………………………………………………………… klasa………………….
3. ………………………………………………………………………………… klasa………………….
4. ………………………………………………………………………………… klasa………………….
5. ………………………………………………………………………………… klasa………………….
6. ………………………………………………………………………………… klasa………………….
7. ………………………………………………………………………………… klasa………………….
Oświadczenie dyrektora szkoły:
1. Wyrażam zgodę na udział ww. grupy uczniów w Konkursie Wiedzy o Republice Czeskiej.
2. Oświadczam, że ww. uczniowie nie uczęszczają do klas maturalnych.
3. Deklaruję zapewnienie opieki nauczyciela grupie uczniów w drodze i podczas finału
w Opolu, a także w trakcie wycieczki – w przypadku zdobycia I lub II miejsca
w Konkursie.
4. Oświadczam, iż zapoznałam (-łem) się z Regulaminem Konkursu.

………………………..

……………………………………………

Miejscowość, data

podpis i pieczątka dyrektora
lub osoby upoważnionej
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PYTANIA KONKURSOWE
EDYCJA 2019/2020
1. Jak nazywał się i w jakich latach żył czeski kompozytor, znany w Stanach Zjednoczonych,
który jako nastolatek grał na altówce w orkiestrze pod kierownictwem Bedřicha
Smetany?
Punktacja:

2. Jak nazywał się i w jakich latach żył czeski olimpijczyk pochodzący z Kraju MorawskoŚląskiego, znany z biegu interwałowego?
Punktacja:

3. Proszę podać nazwę autobusu produkowanego w latach sześćdziesiątych w Polsce,
którego części sprowadzano z Czechosłowacji?
Punktacja:

4. Który czeski reżyser filmowy został dwukrotnie nagrodzony Oscarem?
Punktacja:
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5. Jak nazywał się i w jakich latach żył Czech uważany za twórcę jednolitego systemu
powszechnego nauczania, autor „Wielkiej dydaktyki”?
Punktacja:

6. Jak nazywa się popularna w Polsce „królowa czeskiej piosenki”? Jakiej miejscowości
dotyczy wykonywana przez nią piosenka o dzbanku?
Punktacja:

7. Czyja podobizna znajduje się na pierwszym okrągłym znaczku wyemitowanym przez
Czeską Pocztę i kim była ta postać?
Punktacja:

8. Czym zajmuje się firma Barandov i gdzie się ma swoją siedzibę?
Punktacja:

9. Jak nazywa się polski dziennikarz, autor cenionych reportaży dotyczących Czechów
i kultury czeskiej, laureat Nagrody Literackiej „Nike”? Proszę podać tytuł przynajmniej
jednego zbioru jego reportaży.
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Punktacja:

10. Proszę podać nazwę utworu i jego autora, z którego pochodzi poniższy cytat?
„Czy znasz w ziemi, miłej Bogu,
Wrażliwe dusze w zdrowych ciałach,
Umysł jasny, powstanie i pomyślność,
I siłę tę, zgubę przeciwności?”
Punktacja:

11. Jaki jest najwyższy punkt widokowy w Ostrawie i kto jest jego „ojcem chrzestnym”?
Punktacja:

12. Jak nazywał się biznesmen czeskiego pochodzenia, twórca McDonald’s Corporation?
Punktacja:

13. Którego czeskiego przedsiębiorcę, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, nazywano
najsłynniejszym szewcem świata? Gdzie znajdowała się pierwsza siedziba ww.
przedsiębiorstwa?
Punktacja:
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14. W jakim czeskim mieście produkowane są organy eksportowane na cały świat?
Punktacja:

15. Proszę wymienić minimum dwa zabytkowe zakłady przemysłowe znajdujące się w Regionie
Morawsko-Śląskim.
Punktacja:

16. Który zabytek przemysłowy, jako pierwszy czeski obiekt, został wpisany na listę
Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego?
Punktacja:

17. Gdzie znajduje się drugi najstarszy uniwersytet w Czechach i czyje nosi imię?
Punktacja:

18. Jak nazywa się i gdzie znajduje się największa rzeźba w Czechach?
Punktacja:

5

19. Gdzie w Czechach znajduje się najstarszy zachowany most kamienny? Nad jaką rzeką leży?
Punktacja:

20. Gdzie na terenie Czech i kiedy znaleziono diamenty?
Punktacja:

Suma punktów:
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