Test II etap FXAY1Z

Witaj w II etapie Konkursu „Bądź sobą - szukaj własnej drogi. Janusz Korczak”

Masz do samodzielnego rozwiązania 55 pytań w ciągu 60 minut (na 18
stronach).

W pytaniach, w których trzeba wybierać odpowiedź, zaznacz swój wybór
krzyżykiem na kwadraciku lub kółku po lewej stronie. Jeśli się pomylisz, to
pomyłkowy krzyżyk otocz kółkiem. Pamiętaj o podpisaniu na dole każdej
kartki testu.
Powodzenia :)
1)Pytanie
Zaznacz cytaty pochodzące z książki „Prawidła życia”.
Wybierz jedną lub więcej:
Dorośli – oni też broją i psocą. Bo różni różnie, i ten sam niby człowieka nie zawsze
tak samo. – Pytam go się: „Powiedz, chłopak, co ty za jeden: czy porządny?”. – A on
mówi: „Sam nie wiem”. – Raz tak, raz nie: człowiek!
Tymczasem na wszystkich ulicach rozlepiono ogromne zawiadomienia, że Maciuś
został królem, że wita swoich poddanych, że ministrowie zostają ci sami co dawniej i będą
młodemu królowi pomagali w pracy.
Młodzi mają różne własne sprawy, własne zmartwienia, własne łzy i uśmiechy, własne
młode poglądy i młodą poezję. Często ukrywają przed dorosłymi, bo się wstydzą, nie
ufają, bo boją się, żeby się z nich nie śmieli.
Jeżeli teraz nie zechcesz ponieść drobne ofiary, młodzieńcze, aby uratować robaka, to
będąc dojrzałym, nie poniesiesz większej, aby uratować człowieka.
Często myślałem, co znaczy być dobrym. Zdaje się, że dobry, to taki, który mi ma
wyobraźnię i rozumie, jak jest drugiemu, umie odczuć, co drugi czuje.
2)Pytanie
Gdzie urodził się Henryk Goldszmit?
Wybierz jedną:
W Warszawie
W Kijowie
W Pruszkowie
W Hrubieszowie
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3)Pytanie
Jaki stopień wojskowy miał Janusz Korczak we wrześniu 1939 r.?
Wybierz jedną:
Kapitan
Pułkownik
Porucznik
Major

4)Pytanie
Połącz opisy z tytułami odpowiednich książek (opisy z blogu Książki Zbójeckie.
UWAGA: Daty w opisach mogą być nieścisłe).
Narysuj linie łączące 4 z tytułów z opisami.
… powieść wydana w roku 1926 to jedna z
najbardziej znanych książek Korczaka. Opowiada
historię chłopca, który chce założyć spółdzielnię
uczniowską, uczeń III klasy tak zwanej szkoły
powszechnej.

Kiedy znów będę mały

Bankructwo małego Dżeka
Następnie, w roku 1930 ukazuje się
książka ... Kolejna pozycja opisująca stosunek
dziecka do świata i odwrotnie. Kolejne stadium
jego psychiki i odbierania rzeczywistości.
Czas w końcu na rok 1928 i słynnego, znanego
wszystkim … – dziecięcego reformatora, który
rządził w świecie dzieci i dorosłych. Książka wcale
nie łatwa, co charakterystyczne dla Korczaka.
A historia – zdumiewająca i ciekawa, pomimo
upływu lat…

Król Maciuś Pierwszy

Prawidła życia.
Pedagogika dla młodzieży i dorosłych

Koszałki-Opałki
W roku 1925 ukazuje się książka ... To trochę bajka,
a trochę przypowieść zarówno dla dorosłych, jak
i dzieci, która uczy równości i cieszenia się z małych
darów losu.

Jak kochać dziecko
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5)Pytanie
W którym roku została po raz pierwszy wydana książka „Prawidła życia”
Wybierz jedną:
Około 1940
Około 1920
Około 1930
Około 1910

6)Pytanie
Przypisz ośmiu pierwszym rozdziałom książki „Prawidła życia. Pedagogika dla
młodzieży i dorosłych” numery, aby można było ustawić je we właściwej kolejności.
Wstaw numer
od 1 do 8
ULICA
SZKOŁA
BOGATY – BIEDNY
DOM – MIESZKANIE
ROZRYWKI
WSTĘP
DOROŚLI W DOMU
PODWÓRKO – OGRÓD

7)Pytanie
Kto był autorem sztuki "Poczta" wystawianej przez dzieci z Domu Sierot w getcie
w 1942 r.
Wybierz jedną:
Mahatma Gandhi
Hersz Goldszmit
Rabindranath Tagore
Janusz Korczak
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8)Pytanie
Jaki tytuł nosiło pismo satyryczne, na którego łamach zadebiutował Korczak w roku
1896?
Wybierz jedną:
Kolce
Uśmiech Dziecka
Dziecko Salonu
Mały Przegląd
Szpilki
9)Pytanie
Zaznacz tylko te zakończenia zdania, które są prawdziwe.
Gdy chcemy zacytować fragment utworu Janusza Korczaka...
Wybierz jedną lub więcej:
Można opublikować bez żadnych warunków, tekst, który zawiera same cytaty
z twórczości Janusza Korczaka.
Cytowanie powinno być uzasadnione np. nauczaniem (np. fragmenty utworów
umieszczone w darmowej gazetce szkolnej…).
Przy korzystaniu z cytatu trzeba wymienić twórcę tekstu i źródło, z którego
zaczerpnęliśmy cytat.
Cytowanie powinno być uzasadnione np. prawami gatunku (np. wykorzystanie
fragmentu utworu przy tworzeniu karykatury czy parodii).
Możemy cytować fragmenty dowolnych jego utworów bez względu na to, czy zostały
rozpowszechnione lub opublikowane.
Cytowanie powinno być uzasadnione np. wyjaśnieniem lub analizą krytyczną (na
przykładzie fragmentu utworu wyrażamy własne zdanie).
10) Pytanie
Kogo z bliskich stracił Janusz Korczak w wyniku epidemii tyfusu w 1920 roku?
Wybierz jedną:
Siostrę
Matkę
Brata
Ojca
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11) Pytanie
W której z książek Janusz Korczak pisał we wstępie:
Dawno, bardzo dawno chciałem napisać taką książkę, ale ciągle odkładałem próbę.
Bo to jest próba.
Próba może się nie udać.
Jeżeli nawet się uda, muszą być błędy. Bo kto robi coś nowego, popełnia omyłki.
Będę ostrożny. Będę się starał, żeby książka była zajmująca, chociaż to ani podróż, ani
powieść historyczna, ani opowiadanie przyrodnicze.
Wybierz jedną:
Prawidła życia. Pedagogika dla młodzieży i dorosłych
Kiedy znów będę mały
Król Maciuś Pierwszy
Bankructwo małego Dżeka
Jak kochać dziecko
12) Pytanie
W jakim języku uczył się Henryk Goldszmit w Gimnazjum Praskim?
Wybierz jedną:
polskim
rosyjskim
angielskim
niemieckim
13) Pytanie
Zaznacz tylko prawdziwe zakończenia zdania:
Utwory (np. takie jakie tworzył Janusz Korczak) są chronione prawem autorskim ...
Wybierz jedną lub więcej:
dopiero gdy zostały opublikowane np. w postaci książki lub w wersji elektronicznej.
niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
o ile twórca oznaczył ich odpowiednim zastrzeżeniem.
od chwili powstania nawet jeśli nie zostały ukończone.
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14) Pytanie
Ile dzieci wyruszyło w ostatnią drogę z Januszem Korczakiem w sierpniu 1942 r.?
Wybierz jedną:
Około 500
Około 200
Około 1000
Około 20
15) Pytanie
Którym z środków diagnozy i leczenia dysponował Janusz Korczak jako lekarz.
Wybierz jedną:
Rentgen
Rezonans magnetyczny
Ultrasonografia (Usg)
Tomografia
16) Pytanie
W którym roku trwania II wojny światowej Niemcy utworzyli getto w Warszawie?
Wybierz jedną:
W trzecim.
W pierwszym.
W drugim.
W czwartym.
17) Pytanie
Fotografie przedstawiające różne obiekty (np. miejsca związane z Korczakiem lub
pamiątki po nim znajdujące się w muzeach) mogą być publikowane pod pewnymi
warunkami. Zaznacz tylko prawidłowe zakończenia zdania: Prawo autorskie zezwala
na publikowanie zdjęć przedstawiających...
Wybierz jedną lub więcej:
tylko takie obiekty, których właściciel wyraził zgodę na publikację.
dzieła wystawione w muzeach, galeriach, czy wystawach.
pomniki stojące na ogólnie dostępnych drogach, ulicach lub placach.
zabytki, kościoły, czy chociażby przydrożne kapliczki.
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18) Pytanie
Imiona rodziców Henryka Goldszmita to:
Wybierz jedną:
Anna i Józef
Cecylia i Henryk
Cecylia i Józef
Anna i Henryk
19) Pytanie
Jak miała na imię żona Janusza Korczaka?
Wybierz jedną:
Helena
Ewa
Anna
Janusz Korczak nie miał żony.
20) Pytanie
Janusz Korczak wiele podróżował. Połącz linią właściwy kraj z celem podróży.
Lekarz w czasie I wojny światowej.
Poznanie dorobku pedagogicznego Pestalozziego.
Obserwacja placówek dla dzieci.
Studia i pediatryczna praktyka lekarska.
Odwiedzenie wychowanków, poznanie funkcjonowania kibuców.
Lekarz wojskowy na wojnie rosyjsko-japońskiej.

Berlin
Londyn
Kijów
Daleki wschód
Palestyna
Szwajcaria
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21) Pytanie
Ile lat miał Korczak, gdy Polska odzyskała niepodległość?
Wybierz jedną:
ok. 20
ok. 60
ok. 70
ok. 50
ok. 40
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22) Pytanie
Wpisz odpowiednie wyrazy w luki w tekście z książki "Bankructwo małego Dżeka".
Nie musisz wykorzystać wszystkich wyrazów z ramki pod tekstem.

Podczas głosowania i wyborów pan

czytywał dwie gazety, żeby

lepiej wiedzieć, na kogo głosować. I wtedy

o każdym

nieszczęśliwym wypadku dowiadywał się dwa razy. W jednej gazecie pisało
zawsze, że winni są

, bo nie pilnują

, a w drugiej, że

z winy policji, która nie pilnuje porządku. W ten sposób ojciec Dżeka wiedział
jakiego wybrać

,a

– czego nie należy robić, bo jest

niebezpieczne.
Dżek

Dzieci

Policjanta

Rodzice

Taft

Prezydenta

Fulton

23) Pytanie
W jaki sposób Dżek bohater książki „Bankructwo małego Dżeka”chciał zachęcić
kolegów z klasy do czytania książek?
Wybierz jedną lub więcej:
Chciał kupić obrazki i nagradzać nimi tych uczniów, którzy przeczytają 5 książek.
Zabrał Doris śniadanie, a dał jej książkę.
Za przeczytanie wszystkich książek lub zebranie 10 obrazków uczeń miał otrzymać
order.
Uzgodnił z nauczycielką, że każdy uczeń który przeczyta 5 książek otrzyma wzorową
ocenę z zachowania.
24) Pytanie
Pierwsze samodzielne zakupy dokonane przez Dżeka bohatera książki „Bankructwo
małego Dżeka” pozwoliły mu wyciągnąć taki wniosek:
Wybierz jedną:
Dzieci, nawet jak kupują, są często lekceważone. Nie mają tych samych praw, co
dorośli.
Wszystko jest bardzo drogie i dzieci nie mogą nic kupić.
Dzieci powinny zawsze robić zakupy z rodzicami.
Każdy kupiec podchodzi z szacunkiem do klienta niezależnie od tego, czy jest to
osoba dorosła, czy dziecko.
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25) Pytanie
Zaznacz pseudonimy Henryka Goldszmita.
Wybierz jedną lub więcej:
Dobry Doktor
Janusz Korczak
Stary Doktor
Dziadek
Hen
26) Pytanie
Jak wynika z książki „Bankructwo małego Dżeka”, w działaniu gospodarczym są
potrzebne pewne umiejętności i cechy.
Wybierz jedną lub więcej:
Spryt
Bezgraniczne zaufanie do kupujących
Wytrwałość i odporność na niepowodzenia
Umiejętność liczenia i kalkulacji
27) Pytanie
Dlaczego pomnik Korczaka zlokalizowany jest przed Pałacem Kultury?
Wybierz jedną:
Bo jest to w pobliżu Dworca Centralnego.
Bo to park, w którym bawią się dzieci.
Bo jest tu wejście do Pałacu Młodzieży.
Bo tu stał dom dziecka (Sienna/Śliska), z którego Stary Doktor wyruszył w dziećmi w
ostatnią drogę.
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28) Pytanie
Uporządkuj chronologicznie najważniejsze wydarzenia z czasów Korczaka. Wpisz
właściwy rok rozpoczęcia wydarzenia, wybierz z następujących: 1914, 1918, 1920,
1939, 1943, 1944.
Wydarzenie

Rok rozpoczęcia

I Wojna światowa
Powstanie w getcie
Wojna polsko-bolszewicka
II wojna światowa
Odzyskanie niepodległości przez Polskę
Powstanie warszawskie

29) Pytanie
Wybierz pisarzy, których Janusz Korczak mógł znać osobiście.
Wybierz jedną lub więcej:
Igor Newerly
Henryk Sienkiewicz
Dorota Masłowska
Adam Mickiewicz
Jan Kochanowski
Julian Tuwim
30) Pytanie
Po ukończeniu studiów medycznych Korczak podjął pracę w
Wybierz jedną:
gazecie codziennej.
szpitalu dla dzieci.
szkole gimnazjalnej.
przytułku dla ubogich.
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31) Pytanie
Jaka była specjalizacja lekarska doktora Korczaka?
Wybierz jedną:
Internista
Pediatra
Ortopeda
Laryngolog
32) Pytanie
W którym obozie hitlerowskim zginął Janusz Korczak ze swoimi podopiecznymi?
Wybierz jedną:
Stutthof
Auschwitz-Birkenau
Majdanek
Sobibór
Treblinka

33) Pytanie
Korczak został aresztowany przez hitlerowskie władze okupacyjne za:
Wybierz jedną:
nienoszenie nakazanej Żydom opaski z gwiazdą Dawida.
organizowanie kolonii letnich dla dzieci.
posiadanie broni.
zbieranie funduszy na "Dom Sierot".
34) Pytanie
Przeprowadzona przez hitlerowców pierwsza akcja likwidacji getta w Warszawie
rozpoczęła się:
Wybierz jedną:
20 września 1942 r.
28 lipca 1941 r.
1 września 1939 r.
22 lipca 1942 r.
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35) Pytanie
Zaznacz nazwiska najbliższych współpracownic Korczaka.
Wybierz jedną lub więcej:
Maria Falska
Emilia Platter
Stefania Wilczyńska
Janina Ochojska
36) Pytanie
Połącz liniami właściwe lokalizacje z nazwami placówek prowadzonych przez
Janusza Korczaka.
Dom Sierot dla dzieci żydowskich
Warszawa, ul. Krochmalna
Różyczka (kolonie letnie)

Gocławek

Nasz Dom

Pruszków/Bielany

37) Pytanie
Co oznacza „gadaninka”?
Wybierz jedną:
Marudzenie, narzekanie.
Bułeczka, kajzerka.
Strofowanie, pouczanie.
Gawęda, opowiastka.
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38) Pytanie
W jakiej kolejności powstały książki dla dzieci napisane przez Janusza Korczaka.
Wybierz i wpisz rok pierwszego wydania książki z następujących: 1923, 1924, 1934.
Tytuł

Rok pierwszego wydania

Król Maciuś Pierwszy
Bankructwo małego Dżeka
Król Maciuś na wyspie bezludnej
Kajtuś Czarodziej

39) Pytanie
Zaznacz książki, których autorem jest Janusz Korczak.
Wybierz jedną lub więcej:
Nasza mama czarodziejka
Bankructwo małego Dżeka
O Janaszu Korczaku i pięknej miecznikównie
W pustyni i w puszczy
Kajtuś Czarodziej
Jak kochać dziecko
40) Pytanie
Jaki tytuł nosiło pismo redagowane przez dzieci, którego wydawanie rozpoczął
Janusz Korczak w 1926 roku?
Wybierz jedną:
Świerszczyk
Mały Przegląd
Promyk
Trzy po trzy

Imię i nazwisko uczestnika:_______________________________________________________ 14

Test II etap FXAY1Z

41) Pytanie
Które z opisanych poniżej zdjęć, wykonanych w trakcie naszego konkursu, na
których są ludzie możemy opublikować (np. na swojej stronie internetowej lub w
swoim publicznym albumie)?
Wybierz jedną lub więcej:
Fotografia przedstawia urzędnika w czasie oficjalnej uroczystości.
Na zdjęciu są tylko przypadkowe osoby, które stanowią element większej całości.
Zdjęcie przedstawia osobę, która nie wyraziła sprzeciwu wobec tego, że ją
fotografujemy.
Wykadrowane zdjęcie przedstawia zbliżenie twarzy, która jest głównym elementem
zdjęcia.
42) Pytanie
Jaką nagrodę otrzymał Janusz Korczak w listopadzie 1937 roku?
Wybierz jedną:
Złoty mikrofon
Nike
Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury
Nobla
43) Pytanie
Zaznacz pisma, w których publikował i które redagował Janusz Korczak
Wybierz jedną lub więcej:
tygodnik Newsweek
Gazeta Wyborcza
pismo dla dzieci Promyk
tygodnik satyryczny Kolce
tygodnik naukowo-literacki Głos
miesięcznik Świat Nauki
44) Pytanie
Podczas pierwszej podroży do Palestyny Henryk Goldszmit mieszkał i pracował w:
Wybierz jedną:
Gazie
Betlejem
Ein Harod
Ain Karin
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45) Pytanie
Wpisz właściwe słowa w luki w tekście zaczerpniętym z książki „Kiedy znów będę
mały”. Wszystkie potrzebne słowa znajdują się w ramce pod tekstem.

Bo dorosłemu nikt nie powie:
, a dziecku często się tak mówi.
Zawsze jak dorosły się
, to dziecko się
, dorosły
żartuje, a dziecko
, dorosły
, a dziecko się maże i
, dorosły jest ruchliwy, dziecko
, dorosły smutny, a dziecko
skrzywione, dorosły roztargniony, dziecko gawron,
. Dorosły
się zamyślił, dziecko zagapiło. Dorosły robi coś powoli, a dziecko się
. Niby żartobliwy język, a przecież niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec, rak nawet kiedy się nie gniewają, kiedy chcą być dobrzy. Trudno,
przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro i gniewa takie
.
plącze
fujara

błaznuje wiercipięta płacze beczy
lekceważenie
krząta
'Wynoś się'

46) Pytanie
Co najbardziej lubił robić piętnastoletni Henryk Goldszmit?
Wybierz jedną:
Grać w piłkę
Jeździć na rowerze
Oglądać telewizję
Czytać
47) Pytanie
Jakie jest największe marzenie głównego bohatera książki "Bankructwo małego
Dżeka"?
Wybierz jedną:
marzy o tym, aby zostać prezydentem
marzy o tym, aby zostać mechanikiem
chce zostać kupcem
chce zostać oficerem
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48) Pytanie
Kim był Janusz Korczak (zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi)
Wybierz jedną lub więcej:
twórcą koncepcji pedagogicznych
lekarzem
wychowawcą
politykiem
biznesmenem
pisarzem

49) Pytanie
Z powodu choroby, a później śmierci ojca Janusz Korczak pracował, by wspomóc
rodzinę. Czym się zajmował?
Wybierz jedną:
udzielał korepetycji
roznosił gazety
sprzedawał papierosy
pracował w fabryce

50) Pytanie
Od maja do sierpnia 1942 Stary Doktor nocami pisał notatki, które ukazywały
tragiczny obraz okupacji hitlerowskiej. Są one znane pod nazwą:
Wybierz jedną:
Pamiętnik
Dziennik
Notatnik
Szkice wojenne
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51) Pytanie
W roku 1937 roku ukazuje się kolejna, dosyć nietypowa książka Korczaka,
zatytułowana Uparty chłopiec. Jest ona oparta na materiałach źródłowych
i opowiada o losach:
Wybierz jedną:
Ludwika Pasteura
Alberta Einsteina
Jamesa Clerka Maxwella
Nielsa Bohra
52) Pytanie
Na kamieniu znajdującym się na symbolicznym cmentarzu w Treblince
upamiętniającym śmierć Korczaka widnieje napis:
Wybierz jedną:
JANUSZOWI KORCZAKOWI
JANUSZ KORCZAK (Henryk Goldszmit) I DZIECI
JANUSZ KORCZAK 1878 - 1942
KORCZAKOWI I DZIECIOM
53) Pytanie
Wpisz właściwe słowa w luki w tekście zaczerpniętym z książki „Kiedy znów będę
mały”. Wszystkie potrzebne słowa znajdują się w ramce pod tekstem.

Zapnij
, dlaczego masz
zabłocone, czy odrobiłeś
, pokaż
, obetnij
. I to nas uczy po trochu unikać,
kryć się - nawet jeśli nic złego nie zrobiliśmy. A kiedy przypadkiem spojrzą,
czekamy zaraz na jakąś
.
guzik

paznokcie

buty

uwagę

lekcje

uszy

54) Pytanie
Janusz Korczak uważał, że dzieci to dorośli, tylko trochę mniejsi. W jego "Domu
Sierot" dzieci samerozwiązywały własne problemy. Czasami przed ich obliczem
stawali również dorośli. Działo się tak, dzięki istnieniu:
Wybierz jedną:
Skrzynki na listy
Sądu Koleżeńskiego
Sejmu Dziecięcego
Rady Pedagogicznej
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55) Pytanie
W marcu 1933 roku, w teatrze „Morskie Oko”, odbyła się premiera sztuki Janusza
Korczaka pod tytułem:
Wybierz jedną:
Koszałki Opałki
Dzieci podwórka
Kiedy znów będę mały
Którędy?

UFF!
Pamiętaj o podpisaniu wszystkich kartek.
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