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Zadanie nr 1  

Mars Pathfinder – sonda kosmiczna NASA przeznaczona do badań Marsa. Sonda składała się 

z trzech części: modułu przelotowego, lądownika i łazika – sześciokołowego pojazdu o 

nazwie Sojourner. Był to trzeci amerykański lądownik marsjański, łazik natomiast był 

pierwszym w historii pojazdem sterowanym z Ziemi poruszającym się po powierzchni innej 

planety. Przejechał łącznie ok. 100 m. Pathfinder przesłał 16 500 zdjęć z lądownika i 550 

zdjęć z łazika. Dokonał także 15 analiz chemicznych skał i zebrał wiele informacji o 

czynnikach pogodowych panujących na Marsie 

Mars Pathfider wylądował na Marsie 4 lipca 1997 roku.  

Wybór daty lądowania łazika na Marsie nie był przypadkowy.  

Odpowiedzcie na pytanie:  

 

1a) Jakie święto obchodzone jest 04 lipca w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej? Podaj rok tego wydarzenia.  

1b) Kto był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ? 

 

Odpowiedź: 

1a: Dzień Niepodległości, Independence Day, Ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych / 

1776r. 

1 b: Jerzy Waszyngton, George Washington 

 

 

 

 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-NC-ND 

https://contatoalienigena.blogspot.com/2011/11/mars-pathfinder-esfinge-em-marte.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

 

 

Zadanie 2 

W 2018  przypadała 100 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podaj imiona 

i nazwiska osób przedstawionych na poniższych fotografiach, które przyczyniły się do 

uwolnienia Ojczyzny spod zaborów.  
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        ZDJĘCIE NR 2 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Piłsudski
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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        ZDJĘCIE NR 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ZDJĘCIE NR 4 

 

 

Zadanie 3 
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19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Który kwiat jest 

symbolem tego wydarzenia. Noszony jest corocznie  przez uczestników obchodów 

upamiętniających to tragiczne wydarzenie. Proszę wpisać nazwę we właściwym miejscu 

tabeli.  
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Zadanie 4 

Czy wymienione niżej postaci historyczne mogły się ze sobą spotkać ?  Za cztery poprawne 

odpowiedzi otrzymujecie 1 punkt.  

 

1)  Święty Wojciech i Święta Królowa Jadwiga . 

2)   Romuald Traugutt i Wincenty Witos  

3)  Maria Konopnicka i Henryk Sienkiewicz 

4)  Stefan Czarniecki i Jan Henryk Dąbrowski 

 

Odpowiedź: 

Święty Wojciech i Święta Królowa Jadwiga NIE 

Romuald Traugutt i Wincenty Witos NIE 

Maria Konopnicka i Henryk Sienkiewicz  TAK 

Stefan Czarniecki i Jan Henryk Dąbrowski  NIE 

 

 

Zadanie 5 

Ile lat upłynęło od: 

1) 1300 roku p.n.e. do 1000 roku n.e ?   

2) 200 roku p.n.e. do 2018 roku n.e.?   

3) 1795 roku n.e. do 1918 roku n. e. ?   

4) 200 p.n.e.  do 14 roku n.e. ?    

 

Odpowiedź: 

1. odp.: 2299 lat  

2. odp.: 2217 lat  

3. odp.: 123 lata 

4, odp.: 213 lat 

 

Zadanie nr 6  

Tekst źródłowy:  
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Szkoła Fizyki nie mogła nam zapewnić odpowiedniego pomieszczenia. (…)dyrektor pozwolił 

nam skorzystać z opuszczonej szopy. (…)Jej szklany dach niezupełnie chronił od deszczu; 

w lecie było upalnie i duszno, a w zimie rozpalony do czerwoności żelazny piec stawał się 

tylko źródłem rozczarowań: tuż dalej można było zamarznąć. Nie było mowy o potrzebnych 

urządzeniach koniecznych dla chemików. Posiadaliśmy tylko kilka starych stołów sosnowych, 

piecyków do topienia minerałów i palników gazowych. Mieliśmy jeszcze do rozporządzenia 

przylegający dziedziniec, na którym można było wykonywać prace chemiczne połączone 

z wydzielaniem się gazów drażniących, których jednak było pełno w naszej szopie. Tak 

wyposażeni rozpoczęliśmy naszą pracę.  

(…) Często musiałam tam przyrządzać posiłek, ażeby nie przerwać jakiegoś ważnego 

doświadczenia. Niekiedy wypadało mi spędzić cały dzień na mieszaniu gotującej się masy 

ciężkim prętem żelaznym, prawie tak wielkim, jak ja sama. Byłam wtedy nieraz naprawdę 

przemęczona. Kiedy indziej znowu praca polegała na niezmiernie drobiazgowej i delikatnej 

krystalizacji cząstkowej, która miała na celu stężenie roztworu radu.  

Odpowiedzcie na pytania:  

 
1a) Podaj imię i nazwisko autora/autorki pamiętnika.  

1b) W jakim mieście mieściła się owa opuszczona szopa? 

1c) Autor/autorka pamiętnika używa w pierwszym akapicie  liczby mnogiej poprzez 

słowa  „nam”, „posiadaliśmy” , „mieliśmy”, „naszej”. Kim była ta druga osoba? 

 

 

Odpowiedź  

Pyt.1 a – Maria Skłodowska, Maria Skłodowska – Curie 

Pyt. 1 b – Paryż 

Pyt. 1 c – Był to mąż Marii Skłodowskiej Curie, Piotr Curie 

 

Janusz Jasiński 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sunset_over_Paris_5,_France_August_2013.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.turkcewiki.org/wiki/Nobel_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC_sahipleri_listesi
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

