


    Śpiewając słowa „Jeszcze Polska nie zginęła” mamy 
powody do dumy. Pamiętamy o naszych bohaterskich 
przodkach, manifestujemy jedność i przywiązanie do 
tradycji, wierzymy w przyszłość następnych pokoleń 
Polaków, wyrażamy nasze uczucia.  
W chwilach wzruszenia, tuż przed sportową walką, 
albo gdy Polacy zdobywają najwyższe miejsca na 
podium, śpiewamy tak, by Hymn Polski usłyszał cały 
świat. 



    Melodia i słowa Mazurka Dąbrowskiego mają 
niezwykłą siłę. Dlatego warto  znać ich treść  
i kontekst, wiedzieć, kim był autor Pieśni Legionów 
Polskich we Włoszech i jaką misję wypełniał.  
Trzeba też wiedzieć kiedy  i jak wykonywać nasz 
Hymn Narodowy,  by uniknąć  błędów. 

 

    Sprawdź,  ile na  ten temat  wiesz. 

     ZACZYNAMY  



1.Gdzie urodził się Józef Wybicki? 
 
  
 

   a) w Manieczkach  
b) w Wiedniu  
c) w Będominie  
d) w Warszawie 



2. Jaki tytuł nosi pieśń żołnierska 
napisana przez Józefa Wybickiego  
w 1797 roku?  
 
a) Idzie żołnierz  
b) Mazurek Dąbrowskiego  
c) Pieśń Legionów Polskich we Włoszech  
d) Marsylianka 



3. Do kogo mówi ojciec w ostatniej 
zwrotce hymnu?  
 
 
a) Kasi  
b) Basi  
c) Zosi  
d) Tosi 



4. Dokończ wers hymnu „Jeszcze Polska 
nie zginęła, ...”  
 
 
a) póki my żyjemy  
b) kiedy my żyjemy  
c) bo my żyjemy  
d) i nigdy nie zginie 



  
5. Ile zwrotek ma hymn Polski?  
 
 
 
a) 5  
b) 4  
c) 2  
d) 1 



     
6. W którym roku Mazurek Dąbrowskiego 
został oficjalnie uznany hymnem 
narodowym?  
 
a) w 1797  
b) w 1815  
c) w 1945  
d) w 1927  



7. Która postać historyczna występuje  
w tekście Pieśni Legionów Polskich we 
Włoszech?  
 
a) Kościuszko  
b) Dwernicki  
c) Sobieski  
d) Sikorski 



8. Komu Józef Wybicki uratował życie 
podczas Insurekcji Kościuszkowskiej?  
 
 
a) Kościuszce  
b) Niemcewiczowi  
c) Czarnieckiemu  
d) Dąbrowskiemu 



9. Gdzie i kiedy powstała Pieśń 
Legionów Polskich we Włoszech?  
 
 
a) w 1797 roku w Reggio nell’Emilia  
b) w 1747 roku w Będominie  
c) w 1817 w Warszawie  
d) w 1798 w Rzymie 



10. Dokończ wers …dla ojczyzny 
ratowania …  
 
 
a) wrócim się przez morze  
b) wrócił się przez morze  
c) rzucił się przez morze  
d) rzucim się przez morze  



ODPOWIEDZI:  
1. c) W Będominie.  
2. c) Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.  
3. b) Basi.  
4. b) Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.  
5. b) Mazurek Dąbrowskiego ma 4 zwrotki.  
6. d) W 1927 roku.  
7. a) Kościuszko.  
8. d) Dąbrowskiemu.  
9. a) 1797 roku w Reggio nell’Emilia we Włoszech.  
10.a) Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze 



 
-Test został zaczerpnięty z  poradnika „HYMN POLSKI” przygotowanego przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  w 2017r. 
- https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/2051/broszura_Hymn.pdf 


