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WIELKI KONKURS WIEDZY O ROSJI Szkoły Fundacji 
„Nauka i Wiedza” 

 

PYTANIA 

 

 Jak się nazywała polska piosenkarka urodzona w ZSRR, której ojcem był Niemiec a matką 

potomikini holenderskich mennonitów? 

 Był sobie książę, który był prezesem Rządu Narodowego Królestwa Polskiego (Powstanie 

Listopadowe), a potem prezesem (dożywotnim) Hotelu Lambert. Niemniej był on w 

latach 1804 - 1806 ministrem spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego. Jak się 

nazywał? 

 Jak wiemy pierwszym kosmonautą na świecie został Jurij Gagarin. Twórcą rakiety Wostok 

był Siergiej Koroliow - dziś, legenda konstruktorów rakiet. A jednak obaj korzystali z 

dorobku teoretycznego innego naukowca. Jak się nazywał? 

 Jak nazywał się przedwojenny Bohater Związku Radzieckiego (Złota Gwiazda nr 4) 

urodzony w podlaskiej Sokółce?. 

 Prapradziad tego człowieka był oficerem Konfederacji Barskiej herbu Sulima. On sam 

został nazwany przez Karola Szymanowskiego "najwybitniejszym kompozytorem 

współczesnym". Skomponował m.in. Ognistego Ptaka, Pietruszkę czy Święto Wiosny. Jak 

się nazywał ten kompozytor? 

 Jak nazywała się odtwórczyni roli Kopciuszka w radzieckim filmie z 1947 roku? 

 Jak się nazywa największy drapieżnik z rodziny kotowatych żyjący w Rosji? Czy jest 

gatunkiem zagrożonym? 

 Wołodyjowski, Skrzetuski i Zagłoba (bohaterowie Trylogii) nie uganiali się tylko za 

Kozakami, Turkami, Szwedami czy Tatarami. Polowali także i na antylopy ! A przecież 

nigdy nie byli w Afryce. Jak te antylopy się nazywają? 

 Na terenie Rosji, w górach Azji żyje kot tak rzadki, iż wykonano do tej pory ledwie 

kilkadziesiąt zdjęć. Jak się nazywa? 

 W 1912 roku Amadeo Modigliani namalował portret „przyszłej carycy poezji rosyjskiej”. 

O kim mowa? 
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 Co to takiego  „Ruska Prawda”? 

 Z jakim mieście urodziła się Katarzyna Wielka? 

 Dlaczego Anglicy nazywają czapkę – kominiarkę „balaclava”? 

 Biełucha (4506 m) nad poziomem morza jest najwyższym szczytem jakich rosyjskich gór? 

 W jakim jeziorze na terenie Rosji – oprócz Bajkalskiego – można spotkać słodkowodną 

fokę? 

 Który rosyjski car ożenił się z Martą Skowrońską? 

 Gdzie w Rosji znajduje się prawdziwy „biegun zimna” i mieszkają tam ludzie? 

 Jaka jest różnica temperatur pomiędzy latem a zimą w Jakucji? 

 Ilu mieszkańców liczy aglomeracja moskiewska? 

 Jak głęboko sięga najgłębsza stacja moskiewskiego metra? 

 Z kim wygrał bitwę w 1242 roku Aleksander Newski? 

 Czy Rosja jest największym krajem świata? 

 Ile mórz obmywa brzegi Rosji? 

 Jak nazywał się sowiecki i polski marszałek w latach 1949 – 1956 dowódca Wojska 

Polskiego (urodził się w Warszawie)? 

 Jaki znany poeta i prozaik rosyjski pochodzenia żydowskiego epoki ZSRR urodzony w 

Warszawie w 1891 roku, został zgładzony w 1938 roku nie za pamflet wykpiwający 

Stalina, lecz za „Odę do Stalina”? 

 Co to jest Ałmaz? 

 „Jeden dzień Iwana Denisowicza”, „Oddział chorych na raka” należą do pióra jakiego 

pisarza? 

 Jaki rosyjski noblista w dziedzinie literatury otrzymał w 1993 roku tytuł doktora honoris 

causa Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach? 

 W jakim mieście stoi sobór Wasyla Błogosławionego? 
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 W jakim mieście występują „Białe noce”? 

 Jacy to notable z przedrewolucyjnej Rosji zamawiali (jako prezenty Wielkanocne) jajka 

Faberge? 


