SCENARIUSZ KONKURSU HISTORYCZNEGO
„ CZY ZNASZ KRAKÓW ? ”

1. Konkurs jest przeznaczony zawsze dla klas pierwszych i drugich.
2. Celem konkursu jest:
− popularyzacja wiedzy o Krakowie
− zwiększenie zainteresowań młodzieży dziejami Krakowa
− rozwijanie samodzielności uczniów
− kształtowanie umiejętności językowych i wrażliwość na piękno
− budzenie i kształtowanie dumy z osiągnięć własnego miasta na polu
kultury, gospodarki i nauki i roli jaką odegrało w dziejach narodu
− krytyczne spojrzenie na zaniedbania i braki w funkcjonowaniu miasta
3. Uczniowie przed konkursem zapoznawali się z dziejami miasta poprzez
studiowanie literatury: „Dzieje Krakowa”, „Encyklopedia Krakowa”,
„Kronika Krakowa”, przewodniki po Krakowie, albumy i inne opracowania.
Uczestniczyli w wycieczkach organizowanych przez Koło Miłośników
Krakowa.
4. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego.
5. W części pisemnej uczestnicy konkursu odpowiadali na 40 pytań. Do etapu
ustnego kwalifikowało się od 6-7 uczestników.
6. W dwa tygodnie po części pisemnej odbywał się etap ustny.
7. Scenografia: W części centralnej napis „Czy znasz Kraków ? ”, obok herb
i barwy Krakowa.
8. Każdy z uczestników konkursu wybierał sobie zestaw 5 pytań dotyczących
Krakowa i jedno pytanie gdzie musiał się wcielić w rolę przewodnika po
Krakowie.
9. Konkurs prowadziła uczennica ze starszej klasy.
10. Komisja oceniała poprawność, jak również barwność i płynność odpowiedzi,
oraz inne walory które zwracały uwagę słuchaczy.
11. W trakcie gdy komisja podliczała punkty i ustalała kolejność miejsc,
prezentowano utwory muzyczne związane z Krakowem.
12. Po ustaleniu kolejności miejsc pani dyrektor wręczyła laureatom nagrody
książkowe.
13. Konkurs jest zawsze wydarzeniem w życiu szkoły dla klas pierwszych
i drugich. Przyczynił się do aktywizacji młodzieży, pobudził ich ambicje
i pozwolił im przybliżyć sobie obraz Krakowa

.......................................................................

KONKURS HISTORYCZNY „Czy znasz Kraków ? ”
(część pisemna)
1. Na jaki okres datują się pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie dzisiejszego
Krakowa? ...............................................................................................................
2. Stolicą jakiego państwa w VII-X wieku był Kraków?
................................................................................................................................
3. Kiedy powstało biskupstwo w Krakowie?
...............................................................................................................................
4. Jakie wydarzenie nastąpiło w Krakowie w 1076 roku?
...............................................................................................................................
5. Jakie wydarzenie związane z Krakowem kojarzy Ci się z 1257 rokiem?
...............................................................................................................................
6. Co zrobił Kazimierz Wielki w 1364 roku?
...............................................................................................................................
7. Dlaczego nowo założone miasto pod Krakowem nosiło nazwę Kazimierza?
................................................................................................................................
8. Kto był twórcą ołtarza głównego w Kościele Mariackim?
...........................................................................................................................................
9. Kiedy odbył się w Krakowie słynny hołd pruski?
............................................................................................................................................
10. Czego dotyczył przywilej króla Zygmunta Augusta z 1538 roku dla Prospera Provano?
............................................................................................................................................
11. Od kiedy język polski jest oficjalny językiem rady miejskiej Krakowa?
.............................................................................................................................................
12. Jak nazywa się gazeta, która jako pierwsza stale zostaje drukowana w Krakowie?
.............................................................................................................................................
13. Kiedy odbyła się ostatnia koronacja w Krakowie?
..............................................................................................................................................
14. Jak nazywała część dzisiejszego Krakowa, która uzyskała prawa miejskie w 1784 r.?
..............................................................................................................................................
15. Gdzie Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę 24.03.1794 r.?
..............................................................................................................................................
16. Z czym kojarzą Ci się daty 1815-1846?
...............................................................................................................................................
17. Gdzie złożono zwłoki Tadeusza Kościuszko, sprowadzone w 1818 r.?
................................................................................................................................................
18. Kiedy olbrzymi pożar zniszczył część Krakowa?
...............................................................................................................................................
19. Kim był profesor Józef Dietl?
...............................................................................................................................................
20. Jak nazywała się pierwsza nowoczesna fabryka w Krakowie?
................................................................................................................................................
21. Na jakiej trasie uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego w Krakowie?
...............................................................................................................................................

22. Kiedy założono pierwsze telefony w Krakowie?
...............................................................................................................................................
23. Co to są Błonia?
...............................................................................................................................................
24. Jakie kluby sportowe powstały w Krakowie w 1906 r.?
...............................................................................................................................................
25. Jaki pomnik fundacji Ignacego Paderewskiego został odsłonięty w 1910 r.?
...............................................................................................................................................
26. Czyj pomnik dłuta Leonarda Marconiego stoi na Wawelu?
...............................................................................................................................................
27. Jakie wydarzenie nastąpiło 06.11.1939 r.?
..............................................................................................................................................
28. Gdzie istniał w Krakowie obóz koncentracyjny?
..............................................................................................................................................
29. Jaką funkcje pełnił Kraków w okresie II wojny światowej?
.............................................................................................................................................
30. Co to jest Droga Królewska?
............................................................................................................................................
31. Jaka wystawa znajduje się w oddziale Muzeum Narodowego w Sukiennicach?
.............................................................................................................................................
32. Gdzie znajduje się kościół św. Barbary?
.............................................................................................................................................
33. Jak nazywa się kościół stojący na Rynku Krakowskim u wylotu ul. Grodzkiej?
..............................................................................................................................................
34. Jaki styl reprezentuje zamek na Wawelu?
...............................................................................................................................................
35. Jakie postacie przedstawiają rzeźby przed kościołem św. Piotra i Pawła?
...............................................................................................................................................
36. Którego świętego relikwie znajdują się w Katedrze na Wawelu?
..............................................................................................................................................
37. Czyje imię nosi teatr przy ul. Szpitalnej?
..............................................................................................................................................
38. Kto był twórcą polichromii w Kościele Franciszkańskim?
..............................................................................................................................................
39. Czyj kopiec znajduje się na terenie Nowej Huty?
..............................................................................................................................................
40. Jak nazywa się wzgórze, na którym usypano Kopiec Piłsudskiego?
............................................................................................................................................................................

KONKURS HISTORYCZNY „Czy znasz Kraków?”
(część ustna)

1.
2.
3.
4.
5.

I
Kto ze słynnych malarzy był właścicielem dworku w Krzesławicach?
Gdzie znajduje się Kościół św. Salwatora?
Z czym kojarzy Ci się Tyniec?
Z jakimi wydarzeniami związany jest „Lajkonik”?
Kiedy został założony Cmentarz Rakowicki ?

1.
2.
3.
4.
5.

II
Kim był dr Henryk Jordan?
Jak nzywa się las, na terenie którego powstał Ogród Zoologiczny?
Kto założył Ogród Botaniczny w Krakowie?
Od czego powstała nazwa ul. Karmelickiej ?
Z czym kojarzy Ci się Dworek Rydlówka?

1.
2.
3.
4.
5.

III
Gdzie znajduję się Opactwo Cystersów?
Jakie imię nosił Kombinat Metalurgiczny w Nowej Hucie ?
Gdzie znajduje się pomnik króla Jana III Sobieskiego?
W jakim kościele znajduje się krypta zasłużonych Polaków?
Co to są Planty Dietlowskie?

1.
2.
3.
4.
5.

IV
Jakie muzeum znajduje się w ratuszu dawnego miasta Kazimierza?
Gdzie znajduje się muzeum ukazujące Dzieje i Kulturę Żydów Krakowskich?
Wymień miejsce spoczynku wybitnego aktora Ludwika Solskiego?
Jak nazywał się najsłynniejszy historyk Polski okresu średniowiecza, tworzący w Krakowie?
W jakim stylu zbudowano katedrę na Wawelu?

1.
2.
3.
4.
5.

V
Co to jest Collegium Maius?
Co to jest Collegium Novum?
Przy jakim kościele znajduje się Klasztor Klarysek?
Dlaczego jeden z placów Krakowa nosi nazwę Plac Szczepański?
Skąd pochodzi nazwa ul. Floriańskiej?

1.
2.
3.
4.
5.

VI
Jaki kabaret związany jest z Jamą Michalika?
Jaki teatr nosi imię Heleny Modrzejewskiej?
Jak nazywa się kaplica, w której spoczywają dwaj ostatni królowie z dynastii Jagiellonów?
Co to jest Arka Pana ?
W jakim muzeum znajduje się obraz Leonarda da Vinci „ Dama z gronostajem”?

1.
2.
3.
4.
5.

VII
Gdzie się znajduje i w jakim stylu zbudowany jest kościół Św. Anny?
Jak się nazywa i gdzie się znajduje jedyna czynna bożnica w Krakowie?
Kiedy obchodzony jest odpust Emaus?
Gdzie odbywa się odpust i festyn zwany Rękawką?
Komu poświęcone jest Muzeum Archidiecezjalne?

Jesteś przewodnikiem oprowadź nas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

po Kościele Mariackim
po Rynku Krakowskim
po Katedrze na Wawelu
po Wzgórzu Wawelskim
ulicą Grodzką
po Plantach Krakowskich
po krakowskim Kazimierzu
po Nowej Hucie
trasą Salwator – Lasek Wolski – kopiec Piłsudskiego
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