„Jak to nie wiem, kiedy wiem”
Pierwszy otwarty pilski konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu
Arkusz odpowiedzi
Druga seria pytań
28 października – 4 listopada 2016 r.
Cyfry w nawiasach w rubryce „Pytanie” oznaczają liczbę punktów możliwych do zdobycia za pełną poprawną odpowiedź

Lp.

Pytanie

1.

Podczas otwarcia jakiej szkoły 2 stycznia 1826
Staszic wygłosił swoją ostatnią mowę publiczną (1)

2.

Kim był z zawodu ojciec Stanisława Staszica (1)

3.

Kto był inicjatorem ufundowania przez Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk marmurowej tablicy
poświęconej Staszicowi (1)

4.

O jakim państwie Staszic pisał w 1809: „wyznaczony
nam plac wszczęcia się jestestwa naszego” (1)

5.

Kto napisał o Staszicu: „głowa zapalona z bardzo
miernymi środkami” (1)

6.

Podaj nazwisko jednego z pierwszych 18
absolwentów Szkoły Lekarskiej, którego dyplom jest
w zbiorach Muzeum Staszica w Pile (1)

7.

W latach 1787-1790 Staszic wydał trzy książki o
naprawie Rzeczypospolitej. Podaj ich tytuły (3)

8.

Jak Staszic nazywał Łomnicę, drugi pod względem
wysokości szczyt w Tatrach, który zdobył (1)

9.

Z ilu arkuszy składa się mapa geologiczna ziem
polskich i krajów ościennych opracowana przez
Staszica (1)

10.

Podaj pełną nazwę ministerstwa szkolnictwa w
dobie Królestwa Kongresowego (1)

11.

O kim Staszic mówił: „To jest człowiek prawy i
waleczny, ale mało zna Polskę, a jeszcze mniej
Europę” (1)

12.

Podaj imię i nazwisko poety, pisarza i urzędnika
państwowego, który cały rozdział swoich
pamiętników poświęcił Staszicowi (2)

13.

W którym roku rozwiązano Towarzystwo Rolnicze
Hrubieszowskie (1)

Odpowiedź

1

14.

Ile pilskich szkół nosi obecnie imię Stanisława
Staszica (1)

15.

Podaj treść inskrypcji, którą Staszic kazał umieścić
na medalu upamiętniającym otwarcie huty
„Aleksander” w Białogonie (1)

16.

W trakcie wejścia na jeden z tatrzańskich szczytów
Staszic obserwował orła polującego na kozice. Podaj
nazwę tego szczytu (1)

17.

Podaj imię i nazwisko pierwszego prezesa
Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego (2)

18.

W którym roku ukazał się pierwszy numer
„Zeszytów Staszicowskich” (1)

19.

Wymień nazwy pięciu tatrzańskich dolin, które
Staszic odwiedził w trakcie swych wędrówek (5)

20.

Ile złotych monet znaleziono po śmierci Staszica w
jego mieszkaniu „w ukryciu między papierami” (1)

21.

Jakiego miasta dotyczyły wydarzenia opisane w
poemacie Woltera, który Staszic przetłumaczył na
język polski (1)

22.

Podaj nazwę szkoły wyższej współtworzonej przez
Staszica, która rozpoczęła działalność w 1809 (1)

23.

Podaj tytuł sztuki Romana Brandstaettera, w której
jedną z głównych postaci jest Staszic (1)

24.

Kto według relacji Juliana Ursyna Niemcewicza palił
w kominku egzemplarzami „Rodu ludzkiego”
Staszica (1)

25.

Kto napisał opowieść biograficzną o Staszicu
zatytułowaną „Pucharek ze srebra” (1)

26.

Podaj imię i nazwisko prof. lwowskiego
uniwersytetu, który prowadził badania w Tatrach
przed Staszicem (2)

27.

Który władca napisał osobiście list do Staszica,
dziękując mu za założenie Towarzystwa Rolniczego
Hrubieszowskiego (1)

28.

Podaj imię i nazwisko architekta, który
zaprojektował Pałac Staszica w Warszawie (2)

29.

Podaj nazwę krakowskiej uczelni, która kontynuuje
tradycje Szkoły Akademiczno-Górniczej założonej
przez Staszica (1)
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30.

Podaj pełny tytuł autobiografii Staszica (1)

Akceptuję postanowienia regulaminu „Pierwszego otwartego pilskiego konkursu wiedzy o Stanisławie
Staszicu”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(DzU z 2015, poz. 2135, z późniejszymi zmianami).

Dane uczestnika konkursu:
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe (e-mail lub telefon)
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