Odpowiedzi z testu o symbolach narodowych:
1. Rzeczpospolita Polska – tak brzmi pełna i oficjalna nazwa naszego kraju.
Jest ona położona w Europie Środkowej, na północy ma dostęp do Morza
Bałtyckiego. Cała powierzchnia Polski wynosi prawie 312 700 km kw.
Kraj jest podzielony na 16 województw.
2. Stolicą Polski jest Warszawa, która znajduje się w województwie
mazowieckim. Pierwszą siedzibą władców naszego kraju było Gniezno,
gdzie zamieszkał legendarny Lech. W późniejszym czasie Kraków stał się
stolicą wraz z najsłynniejszym polskim zamkiem Wawelem. Po pożarze
tej siedziby polskich władców w 1596 roku stolicę już na zawsze
przeniesiono do miasta Warszawa.
Istnieje ciekawa legenda na temat genezy nazwy naszej stolicy. Dawno
temu tereny nad Wisłą porastała gęsta, nieprzebyta puszcza. W sercu tego
boru mieszkał młody i samotny rybak o imieniu Wars. Codziennie
wypływał swoją łodzią na połów ryb. Pewnego razu, przy codziennej
czynności łowienia, spotkał piękną kobietę wynurzającą się z Wisły.
Okazało się, że to syrena. Nazywała się Sawa. Obydwoje od razu się
w sobie zakochali i zamieszkali w chatce rybaka na brzegu rzeki. Wkrótce
powstała tu osada, a następnie duży gród, który nazwano Warszawa od
imion dwóch założycieli.
3. Polskę zamieszkuje około 38 milionów obywateli. Najwięcej mieszka
w Warszawie, bo aż 1 700 000.
4. Flaga Polski to prostokątna tkanina wykonana z dwóch poziomych,
równoległych pasów tej samej szerokości, z których górny jest koloru
białego, a dolny koloru czerwonego. Kolor biały symbolizuje biel orła
przedniego, a czerwony tarczę naszego herbu.
5. Godło Polski to biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle. Orzeł ma
głowę zwróconą w prawą stronę oraz rozwinięte skrzydła. Koloru złotego
jest nie tylko korona, ale także dziób oraz szpony orła.
6. Oficjalny wzór obecnego godła polskiego obowiązuje od 1990 roku.

7. Konstytucję 3 Maja podpisano w 1791 roku. To druga konstytucja na
świecie, a pierwsza w Europie. Nasza konstytucja miała zreformować
i unowocześnić państwo zgodnie z duchem oświecenia. Niestety nie udało
się tego dokonać.

8. W 1772 roku miał miejsce I rozbiór Polski – trójka naszych sąsiadów
(Rosja, Austria, Prusy) zagarnęły dla siebie ziemie naszego kraju. W 1793
roku nastąpił kolejny cios ze strony Rosji i Prus – II rozbiór Polski. Dwa
lata później ponownie trzy inne kraje doszczętnie zmazały Polskę z mapy
świata. Odzyskanie niepodległości nastąpiło dopiero po 123 latach
niewoli, w 1918 roku, kiedy to polscy żołnierze z Józefem Piłsudskim na
czele wywalczyli wolność.
9. Dzisiaj obowiązuje nas Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona
2 kwietnia 1997 roku. Dokonało tego Zgromadzenie Narodowe składające
się z sejmu i senatu, którzy wspólnie wówczas obradują. Obecna
konstytucja składa się z preambuły (wstępu do aktu prawnego)
i 13 rozdziałów, w tym 243 artykułów.

10.Hymnem Polski jest „Mazurek Dąbrowskiego”. Składa się z czterech
zwrotek i refrenu między każdą z nich. Melodia jest uznawana za
anonimową, słowa natomiast napisał Józef Wybicki we Włoszech w 1797
roku dla żołnierzy Legionów Polskich formowanych przez gen. Jana
Henryka Dąbrowskiego. Pierwotnie utwór ten nosił nazwę „Pieśń
Legionów Polskich we Włoszech”. Od powstania listopadowego w 1830
roku uznawano ją za pieśń narodową, a po odzyskaniu niepodległości
oficjalnie stała się hymnem państwowym.
11.Tekst hymnu Polski – „Mazurka 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...
12.Władysław Bełza, polski poeta, urodził się w Warszawie w 1847 roku,
a zmarł we Lwowie w 1913. Przede wszystkim znany jest z tworzenia
wierszy patriotycznych dla dzieci. Bywa nazywany „piewcą polskości”.
Aktywnie udzielał się w życiu kulturalnym, oświacie oraz prasie. Jego
najsłynniejszym utworem jest wierszyk „Kto ty jesteś?” wydany
w tomiku „Katechizm polskiego dziecka” w 1900 roku. Znany jest też
pod innymi tytułami: „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego”, „Katechizm
młodego Polaka”. Utwór charakteryzuje się prostą formą nawiązującą do
dziecięcych wyliczanek, by ułatwić najmłodszym edukację patriotyczną.
Wierszyk składa się z podstawowych pytań i odpowiedzi o cechy
tożsamości młodego Polaka.

13.Flagi wywieszamy, by uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta
państwowe. Flagi możemy wywiesić również gdy chcemy uczcić ważne
wydarzenie z naszego życia prywatnego. Flaga powinna być czysta,
wyprasowana, niezniszczona nawet w niewielkim stopniu. Powinna być
dobrze przymocowana, by wiatr nie mógł jej zerwać. Nie może dotykać
także podłoża czy wody. Jeżeli flaga zaplącze się wokół drzewca należy
ją odkręcić. Zaplątana flaga nie stanowi już ozdoby. Jeśli flaga jest
w stanie nie nadającym się do użytku, powinna być zniszczona w sposób
godny, najlepiej przez spalenie. Nie można wyrzucać flagi do kosza,
nawet papierowej.

14.Na fladze czy na godle nie można umieszczać jakichkolwiek napisów,
rysunków, znaków, liter, obrazków, naklejek.
15.Flagę opuszczamy do połowy masztu w wyjątkowych sytuacjach,
najczęściej podczas żałoby.

16.Polska pragnęła złożyć hołdom poległym żołnierzom walczącym
o niepodległość i wolność naszej ojczyzny. Ekshumowano zwłoki
wybranego losowo młodego żołnierza polskiego, który zginął na wojnie.
W Warszawie w 1925 roku odprawiono uroczyste nabożeństwo żałobne.
Zmarłego uczczono minutą ciszy. Następnie złożono go w grobowcu
w kolumnadzie Pałacu Saskiego. Obok niego spoczęły urny z prochami
czternastu innych żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Całość
zamknięto płytą nagrobną z napisem: Tu leży Żołnierz Polski poległy za
ojczyznę. W 1944 roku Niemcy wysadzili Pałac Saski licząc na to, że grób
się zapadnie. Tak się na szczęście nie stało. Po wojnie mauzoleum
odbudowano. Między arkadami wstawiono kraty. Od 1990 roku plac, na
którym znajduje się grób, nosi nazwę – Plac Józefa Piłsudskiego. Obecnie
przy grobie cały czas palą się znicze. Jest także wystawiana dobowa warta
żołnierzy.

Odpowiedzi do pytań dodatkowych:
1. Herb Zakopanego przedstawia srebrny krzyż stojący na szarym szczycie.
Symbolizuje krzyż na Giewoncie. Tło jest koloru niebieskiego. Za
krzyżem są skrzyżowane dwa złote klucze „Piotrowe”, które w dolnej
części tworzą formę spinki góralskiej. Autorem herbu jest Michał
Gąsienica-Szostak. Jednogłośnie uznano go za oficjalny herb miasta
Zakopane Uchwałą Rady Miasta Zakopane z 4 czerwca 1997 roku,
z okazji wizyty Jana Pawła II.
2. Inne tytuły wierszyków patriotycznych autorstwa Władysława Bełzy:
„Modlitwa za Ojczyznę”, „Legenda o garści ziemi polskiej”, „O celu
Polaka”, „Czym będę?”, „Co kochać?”, „Cnoty kardynalne”, „Polska
mowa”, „Ziemia rodzinna”, „Do polskiego chłopięcia”, „Disce puer” (łac.
ucz się, chłopcze), „Do polskiej dzieweczki”, „Modlitwa polskiego
dziewczęcia”, „W podziemiach Wawelu”, „Marsz Skautów”.

