Teleturniej o Unii Lubelskiej
1. Opis
Teleturniej o Unii Lubelskiej został skonstruowany przez młodzież polsko-litewską podczas realizacji
projektu. W jego tworzeniu została wykorzystana platforma internetowa www.kahoot.pl
wykorzystywana do tworzenia quizów w wersji multimedialnej. W grze biorą udział 2 drużyny (liczba
grup może zmieniać się zależnie od potrzeb). Grupa przygotowała pulę 25 pytań o Unii Lubelskiej,
które umieściła na stronie w formie quizu (lista pytań w załączeniu poniżej). Uczestnicy dostali link
do platformy, na który logowali się jako firma. Pytania były kolejno wyświetlane na ekranie rzutnika.
Program bierze pod uwagę zarówno poprawność, jak i szybkość udzielenia odpowiedzi. Wygrywa
drużyna, która na koniec gry uzyska więcej punktów.
2. Materiały
- laptopy (tyle ile drużyn) – w razie potrzeby można korzystać z telefonów z dostępem do
Internetu
- rzutnik
- ławki, krzesła – ustawione w sali stanowiska dla grup
- nagrody
3. Pytania
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PYTANIE
W którym roku podpisano Unię Lubelską?
Za panowania którego króla Polski podpisano Unię
Lubelską?
Gdzie w Lublinie znajduje się pomnik Unii Lubelskiej?
Jaki herb ma Litwa?
Jakie są stolice Polski i Litwy?
Jakie kolory znajdują się na fladze Litwy?
Ile było stronnictw, które obradowały w sejmie nad
uchwaleniem Unii między Polską a Litwą?
(Podpowiedź: mniej niż 5)

8.

Dlaczego została zawarta Unia między Polską i
Litwą?

9.

Wymień co najmniej 2 skutki Unii Lubelskiej

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Za jakiego władcę pochodzenia litewskiego wyszła
za mąż królowa Jadwiga?
Jaki był warunek zawarcia unii między Polską a Litwą
w 1385 r. ?
Gdzie została podpisana Unia Lubelska?
Którą obchodzimy w tym roku rocznicę Unii
Lubelskiej?
W którym kościele odprawiano dziękczynną mszę
świętą po uchwaleniu Unii Lubelskiej?
Wymień co najmniej jedną tradycyjną potrawę
litewską
Podaj 2 sąsiadów Litwy

17. Wymień wszystkich współczesnych sąsiadów Polski
Jak nazywa się unię, która łączy państwa tylko
osobą władcy?
Jakim rodzajem unii, była ta zawarta między
19.
Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim?
Gdzie znajdowała się w Lublinie dzielnica Żydów,
20. którzy w czasie uchwalenia Unii Lubelskiej stanowili
blisko połowę mieszkańców miasta?
18.

ODPOWIEDŹ
1569 r.
Zygmunt II August
Na Placu Litewskim
Pogoń
Warszawa, Wilno
Czerwony, żółty, zielony
3
Zagrożenie ze strony księstwa moskiewskiego na
wschodzie, brak potomka króla Zygmunta II
Augusta
m.in. wzmocnienie pozycji Polski i Litwy na
arenie międzynarodowej, jeden władca,
utworzenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Władysław Jagiełło
Ślub Jagiełły i Jadwigi, chrzest Jagiełły
Lublin, zamek
450
Kościół ojców dominikanów (Bazylika pod
wezwaniem św. Stanisława)
Sękacz, chłodnik,
Polska, Łotwa, Rosja, Białoruś
Niemcy, Ukraina, Rosja, Litwa, Białoruś, Czechy,
Słowacja
Unia personalna
Unia realna
Obecnie plac zamkowy, wokół zamku
lubelskiego

21.
22.
23.
24.
25.

Jaki przywilej obiecywała szlachta polska dla
prawosławnych Litwinów po uchwaleniu unii?
Gdzie, zgodnie z postanowieniem Unii Lubelskiej,
miał zwoływać się sejm walny Rzeczpospolitej
Obojga Narodów?
W którym wieku uchwalono Unię Lubelską?
Czy w czasie uchwalenia Unii Lubelskiej istniał kościół
farny św. Michała Archanioła? (obecnie plac po
Farze)
W jakiej epoce rozgrywały się wydarzenia związane
z uchwaleniem Unii Lubelskiej?

Równouprawnienie
Warszawa
XVI
Tak (został spalony w czasie pożaru w 1575 r.)
Renesans (inaczej odrodzenie)

