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EDUKACJA REGIONALNA – OMNIBUS   

1. Pierwsze wzmianki o Świętochłowicach pochodzą z:  

a) XIV w.  

b) XV w.  

c) XVI w.   

2. Jakie imiona nosili pierwsi historyczni właściciele Świętochłowic? 

a) Andrzej i Mikołaj  

b) Andrzej i Świętosław  

c) Mikołaj i Świętosław  

3. Jak nazywa się rzeka, która płynie przez Świętochłowice? 

a) Roździanka  

b) Rawa  

c) Bytomka  

4. Na terytorium jakich państw leży współcześnie Śląsk?  

a) Polski, Czech i Niemiec  

b) Polski i Czech  

c) Niemiec i Czech  

5. Czy w skład województwa śląskiego wchodzą tylko tereny Górnego Śląska? 

a) tak  

b) nie  

6. Do którego z poniższych rodów przemysłowych należały Świętochłowice? 

a) Donnersmarcków  

b) Ballestremów  

c) Tiele-Wincklerów  

7. Zielony kolor pióropusza górniczego oznacza:  

a) sztygara  

b) górnika dołowego  

c) dyrektora kopalni  

8. Czy w Świętochłowicach był zamek?  

a) tak  

b) nie  

9. Czy Śląsk był pod zaborami?  

a) tak  

b) nie   

10. Barwy Górnego Śląska to:   

a) biały i czerwony  

b) żółty i niebieski  

c) żółty i czarny   

11. Historyczną stolicą Górnego Śląska jest miasto:  

a) Wrocław  

b) Opole  

c) Katowice 
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12. Barbórka jest obchodzona:  

a) 5 grudnia  

b) 4 grudnia  

c) 6 grudnia  

13. Elementem stroju śląskiego, który wskazuje na mężatkę jest:  

a) lajbik  

b) zopaska  

c) purpurka   

14. Postacią ze śląskich legend i opowieści, która miała zieloną skórę, czerwone ubranie i kapelusz jest: 

a) bebok  

b) skarbnik   

c) utopek   

15. Najbardziej typowy śląski mebel kuchenny to:  

a) wertikoł  

b) szrank  

c) byfyj   

16. Z Górnego Śląska pochodzi:  

a) twórca kremu Nivea  

b) twórca nowożytnych igrzysk olimpijskich  

c) twórca Niemieckiej Republiki Demokratycznej  

17. Określenia opisujące śląskie tradycje to:  

a) tyta, dziad i baba, polterabend  

b) roczek, wełykdeń, dziad i baba  

c) tyta, roczek, polterabend  

18. Dom rodzinny, charakterystyczny dla górnośląskich osiedli robotniczych to: 

a) willa  

b) familok  

c) blok mieszkalny  

19. Zabytek w Świętochłowicach przypominający o górniczej przeszłości miasta to: 

a) hala Silesii  

b) Dwie Wieże  

c) dawna hala targowa  

20. W Świętochłowicach znajduje się najbardziej znany symbol tzw. Tragedii Górnośląskiej 1945 roku,  

a jest nim:  

a) brama obozu Zgoda  

b) tzw. krowiok, czyli wagon, którym wywożono Ślązaków do Związku Radzieckiego 

c) Rosengarten 

  


