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Historia Polski 
Historia ogólne 

Kraków 

Pytanie –W jakim wieku powstała Polska? 
Odpowiedź – Polska powstała w X wieku (        
dziesiątym wieku). 
 
Pytanie – Gdzie mieszka smok Wawelski? 
Odpowiedź – W Krakowie. 
 
Pytanie – Co się stało z Popielem? 
Odpowiedź – Jego zjadły myszy. 
 

Pytanie – Kto był pierwszym z dynastii       
Piastów? 
 
Odpowiedź – Piast Kołodziej. 

Piast Kołodziej. 

 Pytanie – Kto był pierwszym władcą Polski? 
Odpowiedź – Mieszko I (Mieszko Pierwszy) był       
pierwszym władcą Polski. 
 
Pytanie – Data chrztu Polski? 
Odpowiedź – 966 (dziewięćset    
sześćdziesiątego szóstego) roku Mieszko I     
(Mieszko Pierwszy) przyjął chrzest i poślubił      
księżniczkę czeską Dąbrówkę. Był to pierwszy      
krok w chrystianizacji pierwotnie pogańskiego     
narodu polskiego. 
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http://polska.org.ua/voprosyi-na-kartu-polyaka-meshko-i/
http://polska.org.ua/kreshhenie-polshi-966-g/
http://polska.org.ua/kreshhenie-polshi-966-g/


Pytanie – Kto był pierwszym królem Polski? 
Odpowiedź – Pierwszym królem Polski był      
Bolesław Chrobry. 
Pytanie – Kiedy odbył się zjazd gnieźnieński? 
Odpowiedź – Zjazd gnieźnieński odbył się      
1000 r. ( tysięcznego roku). 
Pytanie – W jakim roku i gdzie był koronowany         
Bolesław Chrobry? 
Odpowiedź – Bolesław Chrobry został     
koronowany 1025 r. (tysiąc dwudziestego     
piątego roku) w Katedrze Gnieźnieńskiej. 

 
 
 
 
 
 

 Pytanie – Jak się nazywa pierwsza stolica       
Polski? 
Odpowiedź – Gniezno. 

Pytanie – Gdzie i jak zginął Święty Wojciech? 
Odpowiedź – Święty Wojciech chciał szerzyć      
wiarę chrześcijańską śród narodu pogańskiego     
Prusów, on został zamordowany podczas     
odprawiania mszy świętej. Bolesław Chrobry     
wykupił jego ciało na wagę złota. W 999 r. (          
dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym   
roku) został kanonizowany. 
Pytanie – Co było w Testamencie      
Krzywoustego? 
Odpowiedź – Bolesław Krzywousty ustalił     
zasady następstwa tronu i wprowadził podział      
terytorialny Polski między swoich synów.     
Testament został wprowadzony w 1138 roku (w       
tysiąc sto trzydziestym ósmym roku). 
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http://polska.org.ua/boleslav-i-hrabryiy/
http://polska.org.ua/boleslav-i-hrabryiy/


Konrad Mazowiecki 

Pytanie – Kto sprowadził Krzyżaków do Polski? 
Odpowiedź – Konrad Mazowiecki w 1226 roku       
(tysiąc dwieście dwudziestym szóstym roku)     
sprowadził Krzyżaków do Polski. 
 
Pytanie – Kiedy odbył się najazd Tatarów?       
Kiedy się odbyła bitwa pod Legnicą? 
Odpowiedź – Najazd Tatarów i bitwa pod       
Legnicą odbyły się w 1241 roku (tysiąc       
dwieście czterdziestym pierwszym roku). 
 

Pytanie – Kiedy odbyła się koronacja      
Władysława Łokietka? Co oznacza ta     
koronacja? 
Odpowiedź – Koronacja Władysława Łokietka     
odbyła się w 1320 roku ( tysiąc trzysta        
dwudziestym roku) i oznacza koniec rozbicia      
dzielnicowego. 
 
Pytanie – Kto wygrał bitwę pod Płowcami? 
Odpowiedź – Bitwa pod Płowcami odbyła się       
27 września 1331r. ( dwudziestego siódmego      
września tysiąc trzysta trzydziestego    
pierwszego roku) między wojskami Władysława     
Łokietka i Krzyżakami. Polska zwyciężyła     
Krzyżaków. 
 
 
 

 

 Pytanie – O kim mówiono: » Zastał Polskę        
drewnianą, a zostawił murowaną.» 
Odpowiedź – O Kazimierzu Wielkim. 
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Pytanie – Kto i kiedy założył Uniwersytet       
Jagielloński? 
Odpowiedź – Kazimierz Wielki założył pierwszy      
polski uniwersytet — Uniwersytet Jagielloński w      
1364 ( tysiąc trzysta sześćdziesiątym czwartym      
roku). 

 

Święta Jadwiga 
 

Pytanie – Kim była Święta Jadwiga? 
Odpowiedź – Królową Rzeczpospolitej  
 
Pytanie – Kiedy odbyła się Unia Krewska? 
Odpowiedź – Unia Krewska оdbyła się w 1385        
roku (tysiąc trzysta osiemdziesiątym piątym     
roku). 
 
Pytanie – Kiedy odbyła się bitwa pod        
Grunwaldem? Kto był zwycięzcą w bitwie pod       
Grunwaldem? 
Odpowiedź – Bitwa pod Grunwaldem odbyła      
się 15 lipca 1410 roku (piętnastego lipca tysiąc        
czterysta dziesiątego roku). Połączone wojska     
litewsko-rusko-polskie pokonały Krzyżaków w    
tej bitwie. 

Pytanie – Gdzie zginął Władysław     
Warneńczyk? 
Odpowiedź – Władysław Warneńczyk zginął w      
1444 r. (tysiąc czterysta czterdziestym     
czwartym roku) w bitwie pod Warną. Odtąd       
został nazwany Władysławem Warneńczykiem.    
W tej bitwie Polacy poniosły klęskę. 

Władysław Warneńczyk 
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Zygmunt II (Drugi) August 

Pytanie – Kto był ostatnim królem z dynastii        
Jagiellonów? 
Odpowiedź – Zygmunt II (Drugi) August. 
 
 
 
Pytanie – Kiedy odbyła się Unia Lubelska? 
Odpowiedź – Unia Lubelska odbyła się w 1569        
roku ( tysiąc pięćset sześćdziesiątym     
dziewiątym roku). 
 

Pytanie – Z czym kojarzy się postać Jana III         
(Trzeciego) Sоbieskiego? 
Odpowiedź – Z bitwą pod Wiedniem. 
 
Pytanie – Kiedy miał miejsce Potop szwedzki? 
Odpowiedź – Potop szwedzki miał miejsce      
1655-1660 ( z tysiąc sześćset pięćdziesiątego      
piątego po tysiąc sześćset sześćdziesiąty rok). 
 
Pytanie – Z jakim wydarzeniem historycznym      
kojarzy się postać księdza Kordeckiego? 
Odpowiedź – Ksiądz Kordecki był dowódcą      
obrony klasztoru na Jasnej Górze w czasie       
potopu szwedzkiego. 
 

 

Miecz Szczerbiec 

Pytanie – Wymień insygnia koronacyjne królów      
Polski? 
Odpowiedź – Miecz Szczerbiec – miecz      
koronacyjny królów Polski, jeden z     
najcenniejszych zabytków. 
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Pytanie – Kim był ostatni król Polski? 
Odpowiedź – Stanisław August Poniatowski. 
 
Pytanie – Kto jest taki Stanisław August       
Poniatowski? 
Odpowiedź – Ostatni król Polski. 
 
Pytanie – Kiedy odbyła się elekcja ostatniego       
króla Polski? 
Odpowiedź – Elekcja ostatniego króla Polski —       
Stanisława Augusta Poniatowskiego odbyła się     
w 1764 ( tysiąc siedemset sześćdziesiątym      
czwartym roku). 
 
 

Stanisław August Poniatowski 

 

Pytanie – Kiedy odbył się I rozbiór Polski? Kto         
brał w tym udział? 
Odpowiedź – Pierwszy rozbiór Polski odbył się       
w 1772 roku ( tysiąc siedemset      
siedemdziesiątym drugim roku). W tym     
rozbiorze brały udział Prusy, Rosja i Austria. 
 
 
Pytanie – Kiedy odbył się II rozbiór Polski? Kto         
brał w tym udział? 
Odpowiedź – Drugi rozbiór Polski odbył się w        
1793 roku ( tysiąc siedemset     
dziewięćdziesiątym trzecim roku). W tym     
rozbiorze brały udział Prusy i Rosja. 
 
 
Pytanie – Kiedy odbył się III rozbiór Polski? Kto         
brał w tym udział? 
Odpowiedź – Trzeci rozbiór Polski odbył się w        
1795 roku ( tysiąc siedemset     
dziewięćdziesiątym piątym roku). W tym     
rozbiorze brały udział Prusy, Rosja i Austria. 
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Pytanie – Z jakim wydarzeniem kojarzy się 3        
maj (trzecie maja) 1791 roku? 
Odpowiedź – Z przyjęciem Konstytucji Polski.      
Była to pierwsza Konstytucja w Еuropie i druga        
Konstytucja w świecie. 
 
 
 
Pytanie – Z czym kojarzy się Targowica? 
Odpowiedź – Targowica jest synonimem     
zdrady w Polsce. 

Konstytucja Polski 

  
Tadeusz Kościuszko 
 

Pytanie – Kim był Tadeusz Kościuszko? 
Odpowiedź – Tadeusz Kościuszko był     
wybitnym przywódcą. Bohaterem narodowym    
Polski i Stanów Zjednoczonych. 
 
Pytanie – Kiedy odbyło się powstanie      
Kościuszkowskie? Kiedy odbyła się bitwa pod      
Racławicami? 
Odpowiedź – W 1794 roku ( w tysiąc siedemset         
dziewięćdziesiątym czwartym roku). 

 

Pytanie – Kiedy istniało Księstwo     
Warszawskie? 
 
Odpowiedź – od 1807 do 1815 
(fr.: Duché de Varsovie, niem.: Herzogtum      
Warschau) – istniejące w latach 1807–1815,      
formalnie wolne, w rzeczywistości terytorium     
zależne podporządkowane Cesarstwu   
Francuskiemu i jego władcy, Cesarzowi     
Francuzów Napoleonowi Bonaparte. Polityczna    
namiastka państwa polskiego. Władcą    
suwerennym Księstwa był król Królestwa     
Saksonii, które wchodziło w skład Związku      
Reńskiego, będącego protektoratem Cesarstwa    
Francuskiego. 
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Pytanie – Kiedy wybuchło powstanie     
listopadowe? 
Odpowiedź – W noc z 29 na 30 listopada         
(dwudziestego dziewiątego na trzydzieste    
listopada) 1830 roku (tysiąc osiemset     
trzydziestego roku). 
Pytanie – Kiedy wybuchło powstanie     
styczniowe  
Odpowiedź – 22 stycznia (dwudziestego     
drugiego stycznia) 1863 roku (tysiąc osiemset      
sześćdziesiątego trzeciego roku). 
Pytanie – Kiedy wybuchła Pierwsza wojna      
Światowa? 
Odpowiedź – W 1914 roku ( tysiąc dziewięćset        
czternastym roku). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pytanie – Kiedy Polska otrzymała     
niepodległość? 
Odpowiedź – 11 listopada 1918 roku      
(jedenastego listopada tysiąc dziewięćset    
osiemnastego roku). 
 
Narodowe Święto Niepodległości – święto     
państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11      
listopada dla upamiętnienia odzyskania przez     
Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach       
zaborów (1795–1918). Święto zostało    
ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937      
(dwadzieścia trzeciego kwietnia tysiąc    
dziewięćset osiemnastego roku), zniesione    
ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945       
(dwadzieścia drugiego lipca tysiąc dziewięćset     
czterdziestego piątego roku), przywrócono je     
ustawą w okresie transformacji systemowej w      
1989. Jest dniem wolnym od pracy. 
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http://polska.org.ua/voprosyi-na-kartu-polyaka-sichnevoe-vosstanie-1863-g/
http://polska.org.ua/voprosyi-na-kartu-polyaka-sichnevoe-vosstanie-1863-g/
http://polska.org.ua/voprosyi-na-kartu-polyaka-sichnevoe-vosstanie-1863-g/


Pytanie – Kiedy odbył się Cud nad Wisłą? 
Odpowiedź – 15 sierpnia 1920 roku (       
piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset    
dwudziestego roku). 
 
 
Pytanie – Co to jest Cud nad Wisłą? 
Odpowiedź – Zwycięska bitwa wojsk polskich z       
armią bolszewicką w obronie Polski, która      
odbyła się 15 sierpnia 1920 roku (piętnastego       
sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku). 

 

 
IPNtv: Niezwyciężeni  
Tomasz Bagiński 

Pytanie – Kiedy wybuchła Druga wojna      
światowa? 
Odpowiedź – 1 września 1939 roku      
(pierwszego września tysiąc dziewięćset    
trzydziestego dziewiątego roku). 
 
Pytanie – Kiedy wybuchło Powstanie     
Warszawskie? 
Odpowiedź – 1 sierpnia 1944 roku      
(pierwszego sierpnia tysiąc dziewięćset    
czterdziestego czwartego roku) o godzinie     
«W»(wu) 17.00 (Siedemnastej). 
 
Pytanie – Data końcu II wojny Światowej? 
Odpowiedź – 8 (ósmego) maja 1945 roku (        
tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego roku). 

Pytanie – Kiedy powstał Niezależny     
Samorządny Związek Zawodowy   
«Solidarność»? 
Odpowiedź – 1980 roku (tysiąc dziewięćset      
osiemdziesiątego roku). 
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https://www.youtube.com/watch?v=M7MSG4Q-4as


Pytanie – Z jakim wydarzeniem kojarzy się 13        
grudnia? Co odbyło się 13 grudnia 1981 roku? 
Odpowiedź – 13 grudnia 1981 roku (       
trzynastego grudnia tysiąc dziewięćset    
osiemdziesiątego pierwszego roku) Wojciech    
Jaruzelski wprowadził stan wojenny. 
 
Pytanie – Co to znaczy Okrągły Stół  
Okrągły Stół – negocjacje prowadzone od 6       
lutego do 5 kwietnia 1989 przez      
przedstawicieli władz Polskiej Rzeczypospolitej    
Ludowej, demokratycznej opozycji oraz strony     
kościelnej (przedstawiciele Kościoła   
katolickiego i Kościoła   
Ewangelicko-Augsburskiego). 
 
 

 

 

Pytanie – Kiedy Polska wstąpiła do NATO? 
Odpowiedź – 12 marca 1999 roku (tysiąc       
dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego   
roku). 
Pytanie – Kiedy Polska wstąpiła do Unii       
Europejskiej? 
Odpowiedź – 1 maja 2004 roku      
(dwutysięcznego czwartego, w dwa tysiące     
czwartym roku). 
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Polskie Symbole Narodowe 

 

Jak wygląda flaga Polski?  

Flaga jest prostokątna, podzielona na dwa poziome 

pasy – biały na górze, czerwony na dole. 

Flaga została zatwierdzona uchwałą Sejmu Królestwa 

Polskiego w 1831r. 

Po odzyskaniu niepodległości flagę uchwalił sejm 

odrodzonej Polski w 1919r. 

Od 1955r. istnieje jeszcze flaga z godłem Polski na 

białym prostokącie nazywana „flagą państwową z 

godłem”. 

 

Od 2004r. Dzień 2 maja jest Dniem Flagi 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

Jak wygląda godło Polski? 

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła 

białego w czerwonym polu, w złotej koronie, ze 

złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo. 

Wizerunek orła pojawił się w czasach Bolesława 

Chrobrego. 

Koronę odzyskuje na nowo 31 grudnia 1989-ego roku 

 

Hymn Polski? 
W tysiąc siedemset dwudziestym siódmym 

Od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego 

siódmego 

 

Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna. 

Od 1927 roku oficjalny Hymn państwowy 

Rzeczpospolitej Polski. 

Został napisany przez Józefa Wybickiego w 1797r. we 

włoskim miasteczku Reggio. Pierwotnie był Pieśnią 

Legionów Polskich we Włoszech. 

Śpiewana była podczas triumfalnego wjazdu gen. H. 

Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania 3 

listopada 1806 r.[13]
, podczas powstania 

listopadowego (1830), styczniowego (1863), przez 

Polaków na Wielkiej Emigracji, w czasie rewolucji   
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski#cite_note-13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Emigracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Emigracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_1905_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_1905_roku


1905, I i II wojny światowej 

 

Mazurek Dąbrowskiego 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 

_ 

Niemiec, Moskal nie osiędzie, 

Gdy jąwszy pałasza, 

Hasłem wszystkich zgoda będzie 

I Ojczyzna nasza. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_1905_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa


Geografia Polski 

 

Pytanie – Nazwy województw 
Odpowiedź –  
Mazowieckie - Warszawa 
Wielkopolskie - Poznań (Gniezno) 
Małopolskie - Kraków 
Opolskie - Opole 
Pomorskie - Gdańsk 
Kujawsko-pomorskie - Bydgoszcz,   
Toruń 
Zachodniopomorskie - Szczecin 
Dolnośląskie - Wrocław 
Śląskie - Katowice 
Łódzkie - Łódź 
Lubelskie - Lublin 
Lubuskie - Gorzów, Zielona Góra 
Podkarpackie - Rzeszów 
Podlaskie - Białystok 
Warmińsko-mazurskie - Olsztyn 
Świętokrzyskie - Kielce 

Pytanie –  
Odpowiedź –  
 

  
 

   

   

   

   
 

Mazowieckie - Warszawa   

Wielkopolskie - Poznań (Gniezno) 

Małopolskie - Kraków 

Opolskie - Opole 

Pomorskie - Gdańsk 

Kujawsko-pomorskie - Bydgoszcz, Toruń 

Zachodniopomorskie - Szczecin 

Dolnośląskie - Wrocław 

Śląskie - Katowice 

Łódzkie - Łódź 

Lubelskie - Lublin 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin


Lubuskie - Gorzów, Zielona Góra  

Podkarpackie - Rzeszów 

Podlaskie - Białystok  

Warmińsko-mazurskie - Olsztyn  

Świętokrzyskie - Kielce 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorz%C3%B3w_Wielkopolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_G%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olsztyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielce


Nobliści Polscy 
Maria Skłodowska-Curie 

Fizyk i chemik 

Odkrywczynia 2 pierwiastkow: polonu i radu. Jedyna             

kobieta, ktora dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla w             

1903r. i w 1911r., w dwoch rożnych dziedzinach               

naukowych - fizyce i chemii. 

 

 

 

Henryk Sienkiewicz 

W 1905r. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury dostał               

jeden z najpoczytniejszych powieściopisarzy i         

nowelistow polskich drugiej połowy XIX wieku. Napisał             

"W pustyni i w puszczy”, "Quo vadis”. 

Władysław Reymont 

nagroda literacka Nobla w 1924r. Otrzymał ją za               

powieść "Chłopi" ukazującą wszechstronny i wierny           

obraz wsi polskiej ujęty w ramy czterech por roku. 
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Czesław Miłosz 

nagroda literacka Nobla w 1980r. 

Kiedy poeta otrzymał literacką nagrodę Nobla za             

całokształt twórczości. Rok później przyjechał do           

kraju, gdzie jego utwory zostały już oficjalnie wydane               

(choć część z nich ocenzurowano, a część mogła się                 

nadal ukazywać tylko w wydaniach podziemnych) 

Lech Wałęsa 

nagroda pokojowa Nobla w 1983r. Otrzymał ją za               

wybitny wkład w propagowanie i utrzymanie pokoju na               

świecie. 

Działania Lecha Wałęsy charakteryzowały się         

determinacją w dążeniu do rozwiązania problemów           

jego kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez             

uciekania się do przemocy. 

Nagrodę w jego imieniu odebrała żona Danuta Wałęsa               

wraz z trzynastoletnim wówczas synem Bogdanem, zaś             

przemówienie Lecha Wałęsy odczytał Bohdan Cywiński.           

Przywódcy nielegalnej „Solidarności” władze       

komunistyczne uniemożliwiły wyjazd do Oslo,         

odmawiając wydania paszportu 

 

 

Wisława Szymborska 

literacka nagroda Nobla w 1996r. 

Poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie,               

pracy nad słowem jako myślą i wrażliwością. Wiersze               

Wisławy Szymborskiej to perfekcja słowa, wysoce           

wycyzelowane obrazy, myślowe allegro ma non troppo,             

jak nazywa się jeden z jej wierszy. 
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Daty roczne 
Data SP DW SR Nazwa święta / wydarzenia 

1 stycznia  Tak  Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki 

6 stycznia  Tak  Trzech Króli (Objawienie Pańskie) święcenia kredy K+M+B 

1 marca Tak   Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (ustan w 2011) 

Święto ruchome  Tak Tak Wielkanoc  Rezurekcja na zakończenie Wigilii Paschalnej + Żurek 
1 kwietnia 2018 

Święto ruchome  Tak Tak Poniedziałek Wielkanocny 
2 kwietnia 2018 

1 maja Tak Tak  Święto Pracy 

2 maja    Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto 
wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 

3 maja Tak Tak  Święto Konstytucji 3 Maja 1791 

8 maja Tak   Narodowy Dzień Zwycięstwa (ustanowiony 24 kwietnia 2015 roku) 

Święto ruchome  Tak Tak Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 50 dni po Wielkanocy. 20 
maja 2018 

Święto ruchome  Tak Tak Boże Ciało 60 dni po Wielkanocy czwartek Procesja procesją z 
Najświętszym Sakramentem 31 maja 2018 

1 sierpnia Tak   Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego 

15 sierpnia  Tak  Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

31 sierpnia Tak   Dzień Solidarności i Wolności (ustanowiony w 2005, jak państwowe) 

16 października    Dzień Papieża (16 października 1978) 

1 listopada  Tak  Wszystkich Świętych 

2 listopada    Zaduszki, Dzień Zaduszny lub Święto Zmarłych 

11 listopada Tak Tak  Narodowe Święto Niepodległości  przekazanie przez Radę władzy nad 
wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu  

6 grudnia    Dzień św. Mikołaja 

24 grudnia    Wigilia Bożego Narodzenia  (Msza Pasterska) 12 potraw 

25 grudnia  Tak  Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 

26 grudnia  Tak  Boże Narodzenie (drugi dzień) 

2017    Rok Kościuszki (200 lat po dniu śmierci) 
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2017    Józef Piłsudski (150 lat od dnia urodzenia) 

SP - Święto Państwowe, DW - Dzień wolny, SR - Święto ruchome 

Daty historyczne 
Data Data słowami Nazwa wydarzenia 

966 dziewięćset sześćdziesiątego szóstego Mieszko I  Data chrztu Polski 

1025 roku tysiąc dwudziestego piątego roku Koronowany Bolesław Chrobry  

w 999 roku dziewięćset dziewięćdziesiątym 
dziewiątym roku 

Kanonizowano Świętego Wojciecha 

w 1138 roku tysiąc sto trzydzieści ósmym roku Testament  Bolesława Krzywoustego 

w 1226 roku tysiąc dwieście dwudziestym szóstym 
roku 

Konrad Mazowiecki sprowadził 
Krzyżaków do Polski 

w 1241 roku tysiąc dwieście czterdziestym 
pierwszym roku 

odbył się napad Tatarów (bitwa pod 
Legnicą) 

w 1320 roku tysiąc trzysta dwudziestym roku Koronacja Władysława Łokietka  

27 września 1331 r. dwudziestego siódmego września tysiąc 
trzysta trzydziestego pierwszego roku 

odbyła się bitwa pod Płowcami 
 

1364  Założenie Uniwersytetu w Krakowie 

w 1385 roku tysiąc trzysta osiemdziesiątym piątym 
roku 

Unia Krewska odbyła się w 1385r. w 
Krewie . 

15 lipca 1410 roku piętnastego lipca tysiąc czterysta 
dziesiątego roku 

Bitwa pod Grunwaldem 

w 1444 r. tysiąc czterysta czterdzieści czwartym 
roku 

zginął Król Władysław Warneńczyk 

w 1569 roku tysiąc pięćset sześćdziesiątym 
dziewiątym roku 

odbyła się Unia Lubelska 

1655-1660 z tysiąc sześćset pięćdziesiątego 
piątego po tysiąc sześćset 
sześćdziesiąty rok 

miał miejsce Potop szwedzki 

w 1764 tysiąc siedemset sześćdziesiątym 
czwartym roku 

Elekcja ostatniego króla Polski - 
Stanisława Augusta Poniatowskiego 

w 1772 roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym 
drugim roku 

odbył się I rozbiór Polski 

3 maja 1791 trzeciego maja tysiąc siedemset 
dziewięćdziesiątego pierwszego roku 

Konstytucja 3 Maja 
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w 1793 roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym 
trzecim roku 

odbył się II rozbiór Polski 

w 1794  tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym 
czwartym roku 

Powstanie Kościuszki 

w 1795 roku tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym 
piątym roku 

odbył się III rozbiór Polski 

z 29 na 30 listopada 
1830 roku 

dwudziestego dziewiątego na 
trzydzieste listopada  

Powstanie Listopadowe 

22 stycznia 1863 roku dwudziestego drugiego stycznia  Powstanie Styczniowe 

w 1914 roku tysiąc dziewięćset czternastym roku Początek I wojny światowej 

11 listopada 1918 roku jedenastego listopada tysiąc 
dziewięćset osiemnastego roku 

Polska odzyskała niepodległość 

15 sierpnia 1920 roku piętnastego sierpnia tysiąc dziewięćset 
dwudziestego roku 

Cud nad Wisłą 

1 września 1939 roku pierwszego września tysiąc dziewięćset 
trzydziestego dziewiątego roku 

Początek II wojny światowej 

1 sierpnia 1944 roku pierwszego sierpnia tysiąc dziewięćset 
czterdziestego czwartego roku 

Narodowy Dzień Pamięci Powstania 
Warszawskiego 

8 maja 1945 roku ósmego maja tysiąc dziewięćset 
czterdziestego pierwszego roku 

Data końcu II wojny Światowej 

13 grudnia 1981 roku trzynastego grudnia tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiątego pierwszego roku  

Wojciech Jaruzelski wprowadził stan 
wojenny 

od 6 lutego do 5 
kwietnia 1989 

od szóstego lutego tysiąc dziewięćset 
osiemdziesiątego dziewiątego roku  

Okrągły Stół  

2004 roku dwa tysiące czwartego roku 
dwutysięcznego czwartego roku 
dwa tysiące czwartego roku 

Polska wstąpiła do UE 
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Test 
https://goo.gl/forms/qdLF5bok4BG4QF5C2 
 

Linki 
Kalendarz Świąt -  https://www.kalendarzswiat.pl/  
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