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Pieczątka szkoły                                                                    ……………………………………… 

Imię i nazwisko Ucznia 

 

 

 

 

I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej 

O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej 

Etap szkolny 

23 kwietnia 2018r. 

 

Drogi Uczniu! 

1. Przed Tobą zestaw 20 zadań konkursowych. 

2. Na rozwiązanie zestawu zadań masz 60 minut.  

3. Pracuj uważnie, używając jedynie atramentu koloru niebieskiego lub 

czarnego, pióra lub długopisu. Odpowiedzi udzielane przy użyciu ołówka 

nie będą oceniane. 

4. Staraj się, aby Twoja praca była czytelna. Pisz wyraźnie, nie stosuj 

skrótów. 

5. Zadanie 20, to krzyżówka. Ocenie podlega każde dobrze odgadnięte 

hasło. 

Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub przeszkadzanie innym powoduje 

wykluczenie Cię z udziału w konkursie. 

 

Życzymy Ci satysfakcji z uczestnictwa w konkursie i powodzenia. 

Organizatorzy konkursu 
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1. Podaj prawdopodobną datę i miejsce urodzenia przyszłej królowej Jadwigi. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Przez kogo Jadwiga była spokrewniona z Piastami? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Podaj rodziców królowej Jadwigi i dynastię, z której wywodził się jej ojciec. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Która z córek władcy Węgier była pierwotnie przeznaczona na króla Polski i dlaczego 

ostatecznie nim nie została? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Kogo rodzice przeznaczyli na przyszłego męża Jadwigi?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Który z książąt piastowskich i przez kogo popierany próbował siłą zdobyć tron 

krakowski? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

  

7. Kiedy przyjechała Jadwiga do Polski? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Podaj datę i miejsce koronacji Jadwigi na króla. Ile miała wtedy lat? Kto dokonał 

koronacji Jadwigi? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Kiedy przybyło do Krakowa poselstwo litewskie z prośbą o rękę Jadwigi i kto stał na 

jego czele? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Jaki jest symbol dynastii, z której wywodziła się Jadwiga? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Gdzie i kiedy podpisano ostatecznie porozumienie polsko-litewskie w sprawie 

małżeństwa Jadwigi i Jagiełły?   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Gdzie i kiedy odbył się ślub Jadwigi? Kto go udzielał? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

13. Kiedy i gdzie  odbył się chrzest Jagiełły? Kto chrzcił Jagiełłę? Wymień rodziców 

chrzestnych.  Kto jeszcze był ochrzczony w tym dniu? Podaj kto i  jakie imiona 

przyjęli? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

14. Podaj daty śmierci i pogrzebu Królowej Jadwigi. 

 

……………………………........................................................................................................... 

 

15. Jakie języki znała Jadwiga? 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 
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16. Kto, gdzie i kiedy kanonizował Jadwigę? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Gdzie obecnie spoczywają relikwie świętej Jadwigi Królowej? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. Kto był fundatorem sarkofagu Jadwigi wykonanego w Rzymie na zamówienie 

kanoników Kapituły Metropolitalnej? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

19. Kiedy i kto przywiózł Czarny Krucyfiks z lipowego drzewa do Krakowa? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


