
Kvíz o Poľsku 
Zabav sa a skús odpovedať 

na 100 otázok. 
Na výhercov čakajú ceny.

Poľsko v srdci Bratislavy už 70 rokov
fot.: zdroj flickr MSZ PL, autor:  Mariusz Cieszewski, 



Milí priatelia,
Poľský inštitút v Bratislave, ako zrejme už viete, tento rok slávi 70. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Možno sa 
slovo „slávi“ v kontexte aktuálnej situácie môže zdať príliš veľkolepé, ale to nič nemení na fakte, že sme tu už 70 rokov. 
Vďaka našim aktivitám sme sa stali nerozlučnou súčasťou života mnohých Slovákov a diania na Slovensku. Priná-
šame niekoľkým generáciám Slovákov informácie o kultúrnom i spoločenskom dianí v Poľsku. Aj teraz pripravujeme 
pre vás možnosť overiť si poznatky o Poľsku. Ponúkame vám – deťom, mládeži i dospelým – cyklický vzdelávací kvíz   
s názvom 100 otázok o Poľsku.
Na našej internetovej stránke nájdete každých desať dní sériu vzdelávacích tematických okruhov s 10 otázkami na 
témy: 1.Všeobecné informácie, 2. Zemepis, 3. Dejiny, 4. Jazyk a literatúra, 5. Film a divadlo, 6.Výtvarné umenie, 
7.Šport a turistika, 8.Veda a vzdelávanie, 9. Hudba, 10. Známi Poliaci.
Okrem rozptýlenia a zábavy účastníci tohto kvízu po elektronickom odoslaní správnych odpovedí budú mať možnosť 
získať vecné odmeny, pripravené pri príležitosti jubilea Poľského inštitútu v Bratislave.
Veríme, že táto súťaž môže byť príjemným spôsobom ako získať ďalšie vedomosti a užiť si zmysluplnú zábavu. 
Srdečne  vás pozývame na vyriešenie prvej časti, ktorá preverí vaše všeobecné znalosti o Poľsku – „Zostaňme doma“.     

Odpovede zasielajte e-mailom na adresu: teresa.lukacova@instytutpolski.org podľa nasledovnej schémy:   
v e-maile  s názvom  predmetu Kvíz o Poľsku  uveďte  číslo časti kvízu, následne číslo otázky, a následne číslo 
správnej odpovede. Účastník sa podpíše  len kontaktnou mailovou adresou.
Výhercov oslovíme a dohodneme podrobnosti ohľadom výhry.



100 otázok o Poľsku
1. časť  

Všeobecné informácie



Polska, Rzeczpospolita Polska  (RP) / Poľsko, Poľská republika (RP) – unitárny 
(jednotný) štát v strednej Európe, ktorý sa nachádza medzi Baltským morom na 
severe a Sudetami a Karpatmi na juhu, väčšinou v povodí riek Visly a Odry. Od 
severu Poľsko hraničí s Ruskom (s Kaliningradskou oblasťou) a Litvou, od výcho-
du s Bieloruskom a Ukrajinou, od juhu so Slovenskom a Českou republikou, od 
západu s Nemeckom. Väčšinu severnej hranice Poľska definuje pobrežie Balt-
ského mora. Výlučná poľská hospodárska zóna v Baltskom mori hraničí s hos-
podárskymi zónami Dánska a Švédska. Hranice s Ukrajinou, Bieloruskom a Rus-
kom tiež tvoria vonkajšiu hranicu Európskej únie a schengenského priestoru.

1. S ktorou krajinou má Poľsko najdlhšie hranice?  
 1 – s Českom
 2 – s Nemeckom
 3 – s Ukrajinou
 4 – s Ruskom

https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEsko  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Granice_Polski



Podľa Ústavy Poľskej republiky národnými symbolmi Poľska sú:
Znak Poľskej republiky – podobizeň bieleho orla so zlatou korunou na červenom poli
Vlajka Poľskej republiky – biely a červený pruh
Hymna Poľskej republiky –  Mazurek Dąbrowskiego

Poľsko je parlamentná republika. Politický systém je založený na schválenej ústave   
(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej).
Zákonodarnú moc tvorí dolná komora parlamentu (Sejm) a horná komora  
parlamentu (Senát).
Orgánmi výkonnej moci sú: prezident (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej) a vláda  
(Rada ministrów), ktorej predsedá premiér (Prezes Rady Ministrów).   
Vrcholnými orgánmi nezávislej súdnej moci sú: Najvyšší súd (Sąd Najwyższy)  
a Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny).

2. V ktorom roku bol prijatý najvyššie postavený právny predpis, aktuálne platná  
 Ústava Poľskej republiky?
   1 – v roku 1952
 2 – v roku 1989
 3 – v roku 1997
 4 – v roku 1992



3.  Poľská mena má dve označenia – oficiálne a hovorové. Ich použitie závisí od typu  
 textu, v ktorom by sa objavili. Aké označenie by sa malo používať v súčasných  
 bankových dokumentoch, úradných textoch, účtovných dokumentoch a pod.?  
 1 – PZL
 2 – ZLP
 3 – ZL
 4 – PLN

Mince: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 grošov, 1, 2 a 5 zlotých (existujú aj pamätné mince 2 zloté a 5 zlotých, ako aj zber-
ateľské mince 5, 10, 20, 25, 30  37, 50, 100, 200, 500, 1000, 2018.  Bankovky: 10, 20, 50, 100, 200, 500 zlotých 
(existujú aj zberateľské bankovky v nominálnej hodnote 10,19, 20 a 50 zlotých).

Jednotkou poľskej meny je Poľský zlotý 
alebo len zlotý, ktorý sa delí na 100 grošov.

 
Zloté ako mince sa prvýkrát objavili v roku 1663 a varšavská 
mincovňa ich razila až do roku 1841.
Do obehu bola táto mena znova uvedená v roku 1924, keď na-
hradila vtedajšiu poľskú marku. Po vypuknutí II.  svetovej vojny 
Nemci na okupovanom poľskom území zaviedli nové peniaze  
s rovnakým názvom Zloté – okupačné bankovky boli signované  
Emisnou bankou v Poľsku so sídlom v Krakove. Bola to jediná 
inštitúcia (s výnimkou Poľského červeného kríža) na okupova-
ných územiach Poľska, kde bolo povolené používať pomeno-
vanie „Poľsko“. Bankovky mali nápisy v poľštine, nemali však 

ani poľský znak, ani iné poľské národné symboly. Po vojne bol zavedený nový Zlotý. V dôsledku inflácie na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia  
sa postupne tlačili vyššie nominálne hodnoty až do 2-miliónovej bankovky. V roku 1994 sa Poľská národná banka rozhodla denominovať menu  
o „štyri nuly“ (10 000 PLZ = 1 PLN).  V roku 2014 boli zavedené nové, súčasné bankovky s dátumom 5. januára 2012.



Rozloha Poľska predstavuje  312 696 km², čo krajinu radí na 9. miesto v Európe  
a 69. mieste na svete a približne s 38 miliónmi ľudí  je na 6. mieste v EÚ a  36. mieste 
vo svete z hľadiska počtu obyvateľov. Jeho najväčším a zároveň hlavným mestom je 
Varšava. Medzi ďalšie väčšie mestá patria Krakov, Lodž, Vroclav, Poznaň, Gdansk, Šte-
tín, Bydgoszcz, Lublin, Bialystok. Najväčšou poľskou polycentrickou aglomeráciou je 
Hornosliezska mestská aglomerácja s hlavným mestom Katovice. Nad Gdanskou zá-
tokou Baltského mora sa nachádza súmestie – Trojmesto.    
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trojmesto

4.    Ktoré mesto  je súčasťou Trojmesta?   
 1 – Sopot
 2 – Elbląg
 3 – Olsztyn
 4 – Malbork

Autor: Captain Blood at english Wikipedia – Vlastné dielo, 
CC BY-SA 3.0,  



Územné členenie Poľska sa od 2. svetovej vojny mnohokrát zmenilo. Re-
formy sa uskutočnili v rokoch 1946, 1950, 1957 a 1975. Od 1. januára 1999 
platí trojstupňové administratívne členenie. Aktuálne (od 1. januára 
2020) je Poľsko rozdelené na 16 vojvodstiev (krajov), v nich sa nachádza 
380 powiatov (okresov).  Základné  jednotky administratívneho rozdele-
nia tvorí 2477 obcí. Najväčším vojvodstvom je Mazowiecke (35 558 km2 ) 
a najmenším je Opolské vojvodstvo (9 412 km2). Priemerná rozloha okresu 
je 994 km2, obce 126 km2; priemerný počet obyvateľov vojvodstva je 2,4 
milióna, okresu 88 tisíc a obce 15,5 tisíc obyvateľov.

5.    Na mape je označené vojvodstvo –  aké  je jeho 
 hlavné mesto?   
 1 – Vroclav
 2 – Poznaň 
 3 – Lodž 
 4 – Olsztyn



Poľský jazyk. Poliaci sú Slovania spolu s Lužickými Srbmi, Čechmi a Slovák-
mi. Ich jazyky spoločne tvoria západoslovanskú jazykovú skupinu. Úradným 
jazykom v Poľsku je poľština. Poľsko je etnicky takmer homogénnou kraji-
nou – 97% obyvateľov deklaruje poľskú národnosť. Ústava garantuje men-
šinám právo používať ich jazyk v oblastiach, kde tvoria väčšinu. Poľštinu ako 
materinský jazyk a ako druhý jazyk používa od 45 do 48 mil. ľudí v Poľsku  
a vo svete.

6 .  Poľštinu môžete študovať aj na slovenských univerzitách.  
 V ktorom meste to nie je možné?
 1 – Prešov
 2 – Košice
 3 – Banská Bystrica
 4 – Bratislava

www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/instituty-fakulty/iss/
www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/
www.fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ksf/studium/
www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/



Systémová transformácia  –  
zmeny, ktoré sa začali v Poľsku v 80. rokoch 20. storočia 
- Hromadné robotnícke protesty v 80. rokoch XX. storočia viedli k legalizácii prvého 
nezávislého odborového zväzu Solidarita (https://sk.wikipedia.org/wiki/Solidarita_(Po%C4%BEs-

ko), ktorého líder v roku 1983 dostal Nobelovu cenu za mier. Solidarita svoj význam 
posilnila ako prvé masovo podporované spoločenské hnutie, ktoré sa postavilo ko-
munistickému režimu a týmto prispela k pádu komunizmu v Poľsku a celej strednej 
Európe.
- Politické rokovania za okrúhlym stolom a voľby v júni 1989 znamenali, že Poľsko 
ako prvá krajina v socialistickom tábore vstúpilo na cestu systémovej transformácie. 

Prvé čiastočne slobodné voľby sa konali 4. a 18. júna 1989 – v dôsledku čoho Občiansky výbor Solidarność získal maximálne prí-
pustný počet kresiel vv Sneme. 12. septembra 1989 bola vytvorená demokratická vláda Tadeusza Mazowieckého. O rok neskôr 
sa uskutočnili prezidentské voľby, ktoré vyhral Lech Wałęsa. Prvé úplné demokratické parlamentné voľby sa konali v roku 1991  
a Poľsko sa stalo plne demokratickým štátom.
- Prestavba štátu zahŕňala takmer všetky oblasti spoločenského života:
- transformáciu politického systému (zavedenie demokratických inštitúcií a procesov)
- ekonomickú transformáciu (vytvorenie voľného trhu založeného na súkromnom vlastníctve)

7. Ktorý z prezidentov Poľskej republiky je nositeľom Nobelovej ceny za mier?  
 1 – Lech Wałęsa (prezident v rokoch 1990 – 1995)
 2 – Aleksander Kwaśniewski (prezident v rokoch 1995 – 2005)
 3 – Lech Aleksander Kaczyński (prezident v rokoch 2005 –  2010)
 4 – Bronisław Komorowski (prezident v rokoch 2010 – 2015)



Členstvo v medzinárodných štruktúrach a organizáciách 
Poľsko je členom mnohých medzinárodných organizácií, regionálnych a politických neformálnych zoskupení, ku ktorým sa  
formálne alebo neformálne pripojilo, prípadne má status pozorovateľskej krajiny. Je napríklad zakladajúcim členom:  
Organizácie Spojených národov od 24. októbra 1945, Svetovej zdravotníckej organizácie WHO (1948), Svetovej obchodnej orga-
nizácie WTO (1995), členom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OSCE (OBSE) – od jej vzniku 1. januára 1995, čle-
nom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD (1961). 12. marca 1999 sa stalo členom Severoatlantického paktu 
NATO a od 1. mája 2004 členom Európskej únie EÚ. Je členom Vyšehradskej skupiny V4, ktorej jedinou inštitúciou je Medziná-
rodný vyšehradský fond.  

8 .  V ktorom meste sa nachádza sídlo Medzinárodného vyšehradského fondu?
 1 – Varšava
 2 – Praha
 3 – Budapešť
 4 – Bratislava



Poľsko-slovenské vzťahy a spolupráca 
Po rozpade Československa Poľsko uznalo vznik Slovenskej republiky a dňom  
1. januára 1993 boli nadviazané diplomatické vzťahy.  
Bolo otvorené Veľvyslanectvo SR vo Varšave 
(www.mzv.sk/web/varsava,  www.mzv.sk/web/cgkrakow) 
a  na Slovensku došlo k zmene Generálneho konzulátu na Veľvyslanectvo PR  
v Bratislave.    

Poľsko-slovenské vzťahy boli a sú veľmi intenzívne vzhľadom na spoločnú hranicu, re-
gionálnu spoluprácu v rámci Vyšehradskej skupiny, členstvo v EÚ a NATO.  Rozvíjajú sa 
programy cezhraničnej spolupráce. Poľsko-slovenský cezhraničný región sa vyznačuje 
mnohými podobnosťami, zjavné sú historické, kultúrne, prírodné a krajinné podob-

nosti a jazyková blízkosť. Obzvlášť dynamicky sa rozvinula spolupráca miestnych samospráv v tatranskej a podtatranskej oblas-
ti – na Podhalí, Liptove, Spiši aj Orave. Poľsko a Slovensko realizujú  spoločné projekty v rámci programov nadnárodnej spolu-
práce a euroregiónov v oblastiach: verejnej dopravy,  v oblasti životného prostredia – využitie geotermálnych zdrojov, opatrenia 
pre zlepšenie kvality ovzdušia, zdravé lesy a pôda pri zmene klímy a mnohé ďalšíe.

Euroregión Beskydy (https://sk.wikipedia.org/wiki/Euroregi%C3%B3n_Beskydy)
Euroregión Tatry (https://sk.wikipedia.org/wiki/Euroregi%C3%B3n_Tatry_(organiz%C3%A1cia)
Karpatský euroregión (https://sk.wikipedia.org/wiki/Karpatsk%C3%BD_euroregi%C3%B3n) 

9. Okrem Veľvyslanectva SR vo Varšave pôsobí v Poľsku aj Generálny konzulát SR. 
 V ktorom meste sa nachádza ?
 1 – Vroclav
 2 – Katovice
 3 – Krakov
 4 – Gdansk



Sviatky v Poľsku
- Poliaci, rovnako ako ostatné národy, žijúci podľa gregoriánskeho alebo ju-
liánskeho kalendára, oslavujú 1. januára príchod Nového roka.
- Jedným z najvýznamnejších sviatkov v Poľsku sú  Veľkonočné sviatky. 
Na Veľkonočný pondelok je v krajine voľno. Poliaci majú podobné zvyky ako 
Slováci – veľkonočné oblievačky, kraslice, či svätenie jedla v kostoloch.
- 1. máj je sviatkom práce. 3. máj je dňom Ústavy na pamiatku ústavy schvá-
lenej v roku 1791 (podľa ideálov francúzskej revolúcie). Tento deň je aj poľ-
ským národným sviatkom.
- Nanebovstúpenie Pána sa slávi vo štvrtok po uplynutí 40 dní od Veľkonoč-
nej nedele. V nedeľu, po uplynutí 50 dní od Veľkej noci, sa slávi Zoslanie Du-
cha Svätého. Týždeň na to sa slávi Sviatok Svätej Trojice. Sviatok Božieho tela 
a krvi (Božie telo) je slávený vo štvrtok nasledujúci po Sviatku Svätej Trojice.
- 15. augusta  je sviatok  Nanebovzatia Panny Márie. Deň poľskej  Solidari-
ty je 31. augusta, kedy sa oslavuje vznik Solidarity (Solidarność), poľského 
odborového hnutia, ktoré spôsobilo pád socializmu v Poľsku roku 1989.
- 1. novembra sa slávi Sviatok všetkých svätých. Poliaci v tento deň navšte-
vujú  hroby  svojich príbuzných a blízkych, zapaľujú na ich hroboch sviece, 
kladú vence a kvety.  11. novembra  sa slávi Deň nezávislosti, v tento deň  
v roku 1918 bola vyhlásená samostatná Poľská republika.
- Najobľúbenejším poľským sviatkom sú  Vianoce. Na  Štedrý večer  rodiny 
zasadnú k slávnostne prestretým stolom. Pre neočakávaného hosťa je vždy 
prestretý jeden tanier navyše. O polnoci sa rímskokatolícki Poliaci vydávajú 
do kostolov na polnočnú omšu (25. december, narodenie Pána a začiatok 
Vianoc). Sviatky sa svojím priebehom podobajú slovenským.
- V Poľsku, rovnako ako na Slovensku, ľudia oslavujú svoje meniny, ktoré  do-
konca považujú za dôležitejšie ako narodeniny. 

10.  Po 123 rokoch rozdelenia Poľska   
 a neslobody sa Poľsko 
 objavilo na mape sveta. 
 Kedy presne slávilo 100. výročie  
 znovuzískania nezávislosti?
 1 – 1. januára 2019
 2 – 3. mája 2019
 3 – 11. novembra 2018
 4 – 31. augusta 2019

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v r. 2020:
1. januára – Nový rok          
6. januára – Zjavenie Pána            
12. apríla a 13. apríla – Veľkonočné sviatky 
1. mája – Sviatok práce                     
3. mája – Deň ústavy 3. mája                   
31. mája – Zoslanie Ducha Svätého 
1. júna  (štvrtok) – Božie Telo         
15. augusta – Sviatok Nanebovzatia Panny Márie           
1. novembra – Sviatok všetkých svätých 
11. novembra – Sviatok národnej nezávislosti                 
25. decembra a 26. decembra – Vianoce 
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