Konkursu z wiedzy o historii
Mickiewiczowskiej Szkoły Średniej
w latach 1922-2014

1. W latach 1929-1936 nasza szkoła posiadała bursę, gdzie mieszkali uczniowie spoza Lublińca.
Jej patronem był:
a. A. Mickiewicz.
b. J. Słowacki
c. K. Damrot
d. J. Lompa
2. Klasy o profilu służb państwowych mundurowych istnieją w naszej Szkole od roku:
a. 2008
b. 2009
c. 2010
d. 2011
3. Piotr Chełkowski, absolwent naszej Szkoły, profesor Uniwersytetu w Nowym Jorku, zajmuje
się problematyką:
a. islamu
b. biomolekuł
c. systemów łączności
d. psychomanipulacji
4. W 2004 r. w rankingu liceów w województwie śląskim, przygotowanym przez dziennik
„Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”, nasza Szkoła zajęła miejsce:
a. 6
b. 8
c. 10
d. 11
5. W 1931 r. miała miejsce ogólnopolska akcja wysyłania kartek z życzeniami imieninowymi dla
marszałka Józefa Piłsudskiego, który przebywał na wakacjach na portugalskiej wyspie
Madera. W akcji tej wzięli również udział uczniowie naszej Szkoły, wysyłając:
a. 53 kartki
b. 84 kartki
c. 92 kartki
d. 191 kartek

6. W okresie międzywojennym nasza Szkoła obok patronatu Adama Mickiewicza uzyskała
drugiego patrona, którym jest:
a. św. Tomasz z Akwinu
b. św. Jacek Odrowąż
c. św. Stanisław Kostka
d. św. Ignacy Loyola
7. Makieta budynku naszej Szkoły, jako jedno z osiągnięć województwa śląskiego, prezentowana
była na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1929 r., która miała miejsce w:
a. Poznaniu
b. Katowicach
c. Warszawie
d. Gdyni
8. Połącz imiona i nazwiska nauczycieli z lat 50-70 tych XX wieku z przedmiotami których
uczyli
a. Bronisław Możdżeń
b. Witold Kielawa
c. Piotr Śpiewok
d. Stanisław Kostecki

1. Matematyka
2. Wychowanie fizyczne
3. Język polski
4. Biologia
5. Fizyka

9. Uzupełnij zdania:
 Kompleks boisk sportowych „Orlik”, pierwszy tego typu obiekt w Lublińcu, został
oddany do użytku naszej społeczności szkolnej w roku ……….


Obecny gmach szkoły został oddany do użytku w roku ……….



W naszej Szkole organizowany jest Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. Podaj imię
i nazwisko
patrona
tego
konkursu,
wybitnego
polskiego
matematyka
……………………….



Podaj liczbę obecnych klas drugich w naszej Szkole ……….



Podaj imię i nazwisko nauczyciela historii w naszej Szkole w latach 1925-1939,
zamordowanego przez Sowieckich oprawców w Katyniu w 1940 roku
……………………….

10. W okresie międzywojennym nasza Szkoła posiadała dostęp do linii telefonicznej. Aby
zadzwonić do szkolnej kancelarii należało wybrać numer:
a. 16
b. 25
c. 11-43
d. 0012

