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Jadwiga Krzyżewska 

 

Majowe święta – każdy mały i duży zapamięta 

 

Maj w przyrodzie to najpiękniejszy miesiąc w roku. Pierwsze dni dla wielu z nas 

kojarzą się z początkiem sezonu grillowego. Mamy nadzieję, że w tym roku również 

będziemy korzystali z uroków słońca i przyrody. Maj jest też szczególnym miesiącem 

w historii Polski. W tym roku, jak zawsze, na pewno nie zabraknie biało-czerwonych barw na 

urzędach państwowych, szkołach, przedszkolach i domach. Mamy też nadzieję, że będzie 

nam dane uroczyste świętowanie.  

Tym razem pozwolę sobie na kreatywne zdobywanie i utrwalanie wiedzy na temat 

majowych świąt i wydarzeń z nimi związanych – za pomocą prostej gry „test wyboru inaczej”. 

Do gry potrzebujesz pakiet kart (wzór poniżej), małe talerzyki (mogą być kartki) dla każdego 

uczestnika oraz duży talerz z rodzynkami (zamiast rodzynek mogą być np. orzeszki, żetony). 

Przebieg gry: 

1. Na środku stołu połóż karty (wzór poniżej) niewidoczną stroną do góry. 

2. Obok kart postaw duży talerz z rodzynkami. 

3. Każdemu uczestnikowi gry rozdaj po małym talerzyku. 

4. Omów zasady gry:  

W grze może uczestniczyć od 2 do 5 osób przy stoliku. Grę rozpoczyna dowolny uczestnik 

losując z zestawu jedną kartę, po czym odczytuje uczestnikowi siedzącemu po jego prawej 

stronie pytanie – ten odpowiada, i jeśli odpowiedź była prawidłowa, może wybrać z talerza 

tyle rodzynek, ile wskaże osoba pytająca (na karcie jest prawidłowa odpowiedź i liczba 

gwiazdek – należnych rodzynek). Następnie osoba, która odpowiadała, losuje kartę i zadaje 

pytanie kolejnej osobie siedzącej po jej prawej stronie itd. 
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UWAGA 

Podany przykład pytań i odpowiedzi to tylko moja propozycja. Możesz tworzyć własne 

pytania, możesz je modyfikować, w zależności od tego, z jaką grupą wiekową pracujesz. 

Liczba gwiazdek decyduje o trudności pytań – im mniej gwiazdek, tym pytanie łatwiejsze. 

Gracz, który zadaje pytanie, na karcie ma zaznaczoną prawidłową odpowiedź (podkreślenie) 

i liczbę rodzynek, jaka należy się za wygraną (liczba gwiazdek). Nie wolno jeść rodzynek przed 

zakończeniem gry, gdyż to ich liczba będzie decydowała o wygranej, a żeby wygrać, trzeba 

grać, zatem drukujemy, wycinamy i gramy. 

 

Jakie dwa święta obchodzimy 1 maja? 
a) Święto Pracy, Święto Flagi, 
b) Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. 

 

Jakie dwa święta obchodzimy 2 maja? 
a) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, 
b) Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. 

 

Jakie święto obchodzimy 3 maja? 
a) Dzień Polonii i Polaków za Granicą, 
b) Święto Narodowe 3 Maja (rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja). 

 

Autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego” jest: 
a) Jan Henryk Dąbrowski, 
b) Józef Wybicki. 

 

Pieśń, która później stała się „Mazurkiem Dąbrowskiego”, to: 
a) „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, 
b) „Mazurek 3 Maja”. 

 

Ile zwrotek ma polski hymn narodowy? 
a) 4, 
b) 5. 

 

Ile zwrotek miała oryginalna wersja „Mazurka Dąbrowskiego”? 
a) 8, 
b) 6. 
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Dokończ – Jeszcze Polska nie zginęła… 
a) póki my żyjemy, 
b) kiedy my żyjemy. 

 

Gdzie mieści się Muzeum Hymnu Narodowego? 
a) w Będominie – miejscu urodzenia Józefa Wybickiego, 
b) w Solcu Kujawskim – miejscu urodzenia Józefa Wybickiego. 

 

W jakich latach orzeł z godła nie miał na głowie korony? 
a) 1944 – 1989, 
b) 1952 – 1989. 

 

Kiedy w Polsce obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej? 
a) 3 maja, 
b) 2 maja. 

 

Kiedy została oficjalnie wprowadzona flaga Polski w obecnym kształcie? 
a) 3 maja 1792, 
b) 1 sierpnia 1919. 

 

Kiedy flaga polska jest zniszczona, brudna można ją: 
a) spalić niepublicznie, 
b) spalić publicznie. 

 

W kokardach narodowych w centrum powinien być kolor: 
a) czerwony, 
b) biały. 

 

Jakie proporcje powinna mieć flaga Rzeczypospolitej Polskiej? 
a) 5 : 8, 
b) 5 : 4. 

 

Co oznacza czerwień na fladze Rzeczypospolitej Polskiej? 
a) pole tarczy herbowej, symbol ognia, krwi i waleczności, 
b) symbol ognia i waleczności. 

 

Co było pierwsze – flaga, czy orzeł? 
a) flaga, 
b) orzeł. 
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Co oznacza biel na fladze Rzeczypospolitej Polskiej? 
a) symbolizuje gotowość do walki za ojczyznę, 
b) symbolizuje nasze godło, białego orła, czystość. 

 

Najsłynniejsza pieśń opiewająca Konstytucję 3 Maja to : 
a) „Polonez Trzeciego Maja”, 
b) „Mazurek Trzeciego Maja”. 

 

Kiedy i gdzie została uchwalona pierwsza polska konstytucja? 
a) 3 maja 1772 przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, 
b) 3 maja 1791 przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. 

 

Które państwa pozbawiły Polskę niepodległości? 
a) Rosja, Austria i Prusy, 
b) Rosja, Szwecja i Prusy. 
 
 

Rosja, Austria i Prusy podpisały w Petersburgu traktat I rozbioru Polski, a było to w roku: 
a) 1772, 
b) 1793. 
 
 

Do rozbioru Polski doszło, kiedy w imperium rosyjskim u władzy był/a: 
a) Katarzyna II, 
b) Paweł I. 
 
 

Kto był władcą naszego państwa, kiedy dokonywano zaborów? 
a) Zygmunt Stary, 
b) Stanisław August Poniatowski. 
 
 

Po I rozbiorze Polski podjęto próbę ratowania będącego w fatalnym stanie politycznym, 
finansowym i militarnym państwa polskiego. Wyrazem tego była: 
a) uchwalona Konstytucja 3 Maja, 
b) zawiązana konfederacja targowicka. 
 
 

Konstytucja 3 Maja wprowadzała wiele zapisów godnych naśladowania, między innymi 
uniemożliwiała zrywanie każdego sejmu. Chodzi o: 
a) nihil novi, 
b) liberum veto. 
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Uchwalenie Konstytucji 3 Maja wywołało sprzeciw grupy magnatów w Petersburgu i pod 
patronatem Katarzyny II (przy aprobacie Stanisława Augusta Poniatowskiego) zawiązali: 
a) konfederację targowicką, 
b) konfederację sandomierską. 
 
 

Po upadku powstania kościuszkowskiego doszło do III rozbioru Polski, a było to w roku: 
a) 1795, 
b) 1772. 
 
 

Kiedy Polska straciła niepodległość i została wymazana z mapy Europy? 
a) w 1795 roku, po trzecim rozbiorze Polski, 
b) w 1918 roku, po pierwszej wojnie światowej. 
 
 

Kiedy „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnym hymnem Polski? 
a) 26 lutego 1927 roku, 
b) 26 lutego 1910 roku. 
 
 

„Katechizm polskiego dziecka” napisał: 
a) Juliusz Słowacki, 
b) Władysław Bełza. 
 
 

W którym roku nastąpiło uchwalenie Konstytucji 3 Maja? 
a) w 1791, 
b) w 1795. 
 
 

1 sierpnia 1944 roku to data: 
a) wybuchu powstania warszawskiego, 
b) wybuchu powstania listopadowego. 
 
 

Jakie święto obchodzimy 8 maja?   
a) Dzień Solidarności i Wolności, 
b) Narodowy Dzień Zwycięstwa. 

                    

Święto Wojska Polskiego obchodzimy: 
a) 15 sierpnia, 
b) 22 sierpnia. 
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Narodowy Dzień Zwycięstwa kojarzymy z:  
a) z 1920 rokiem (Bitwą Warszawską), 

a) b) z 1945 rokiem (końcem II wojny światowej). 

 

11 listopada obchodzimy: 
a) Narodowe Święto Niepodległości, 
b) Święto Wojska Polskiego. 

 

W którą stronę patrzy orzeł na naszym godle? 
a) w lewo, 
b) w prawo. 

 

Kiedy dokonano II rozbioru Polski i które państwo w nich nie brało udziału? 
a) 23 stycznia 1793 (Austria), 
b) 12 grudnia 1793 (Prusy). 
 
 

Aktualnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej pochodzi z dnia: 
a) 2 kwietnia 1997 roku, 
b) 2 kwietnia 1989 roku. 

 

Kiedy Polska odzyskała niepodległość? 
a) w 1795 roku, po trzecim rozbiorze Polski, 
b) w 1918 roku, po pierwszej wojnie światowej. 
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