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Trudny świąteczny quiz. Sprawdź, co wiesz 
o Bożym Narodzeniu! [QUIZ] 
 

Z jakich wierzeń wywodzi się wigilia? 

Chrzescijańskich 
Żydowskich 
Germańskich 
Słowiańskich 

Kiedy tradycyjnie rozpoczyna się wigilijną wieczerzę? 

O zmierzchu 
O godzinie 18:00 
O godzinie 20:00 
Gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka 

Kim był święty Mikołaj? 

Biskupem Miry 
Królem Cypru 
Zakonnikiem z Grecji 
To postać fikcyjna 

Kto był autorem pierwszej na świecie bożonarodzeniowej szopki? 

św. Cyryl 
św. Teresa 
św. Franciszek 
św. Antoni 
REKLAMA 

Gdzie osoby obdarowują się upominkami codziennie, aż do Wigilii? 

We Francji 
Na Filipnach 
Na Wyspie Wielkanocnej 
W Japonii 

W jakim kraju buduje się wielką słomianą kozę, która w Boże Narodzenie płonie? 

W Finlandii 
W Szwecji 
W Danii 
W Estonii 

Wigilia to słowo oznaczające “czuwanie”. Zwyczaj wywodzi się z judaizmu, gdzie kolejny dzień rozpoczynał się 

wraz z nastaniem zmierzchu. 

Tradycyjnie wieczerzę powinno rozpocząć się, gdy na nocnym niebie pojawi się pierwsza gwiazka. 

Święty Mikołaj rzeczywiście żył na przełomie II I IV w. n.e. Był on biskupem znanym ze swojej dobroci I niesienia 

pomocy ubogim I potrzebującym. 

Pierwszą szopkę bożonarodzeniową stworzył św. Franciszek z Asyżu. Powstała ona w 1223 r. w Greccio. 

Monito-Monita - polega na obdarowywaniu się prezentami codziennie. Prezenty mają różną tematykę (np. coś słodkiego, 

coś zielonego). Dopiero w Wigilię okazuje się, kto komu kupował upominki. Filipiny. 

Niecodzienny zwyczaj to tradycja w szwedzkim mieście Gavle. Tradycja ta powstała w wyniku wypadku. W 1966 

rok szwedzki architekt chciał umieścić w centrum miasta ozdobną kozę, będącą odpowiednikiem kozy 

wywodzącej się z pogańskiej tradycji. Przypadkowo, w okolicy Nowego Roku, ktoś zaprószył ogień i koza 

spłonęła. 

 https://www.onet.pl/sport/onetsport/skoki-

narciarskie-wiara-w-zyciu-i-na-skoczni-kazdy-skok-

oddaje-panu-bogu/s88ll5b,d87b6cc4 
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Sianko pod wigilijnym obrusem to tradycja 

Ukraińska 
Białoruska 
Polska 
Czeska 

Gdzie uciekali Józef z Maryją op narodzinach Jezusa? 

Do Grecji 
Do Egiptu 
Do Etiopii 
Do Jerozolimy 

"Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami" to fragment kolędy. Której? 

Cicha noc 
Przybieżeli do Betlejem 
Bóg się rodzi 
Jezus malusieńki 

Zupa brzadowa to tradycyjna potrawa, podawana 

Na Mazurach 
Na Mazowszu 
Na Kaszubach 
W Bieszczadach 

Na Śląsku świątecznych prezentów nie przynosi Mikołaj, a... 

Gwiazdka 
Dziadek Mróz 
Dzieciątko 
Renifer 

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Kaszubi zazwyczaj spędzają w rodzinnym gronie, drugi natomiast... 

Odwiedzają sąsiadów 
Palą tradycyjne ogniska 
Kolędują przy kapliczkach 
Nie wychodzą z domów 

Słowo “kolęda” wywodzi się od łacińskiego słowa “kalendae”, które oznaczało: 

Śpiewać 
Pierwszy dzień miesiąca 
Radować się 
Jeść 

Który papież wprowadził zwyczaj ustawiania choinki na Placu św. Piotra w Watykanie? 

Juliusz II 
Jan XXIII 
Paweł VI 
Jan Paweł II 

Mieszkańcy którego regionu Polski wierzyli, że aby w domu panowało szczęście, to w Wigilię nie wolno było niczego 
pożyczać? 

Wielkopolski 
Małopolski 
Mazowsza 
Śląska 

 https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/zapomniane-zwyczaje-wigilijne-czyli-co-bylo-wolno-robic-a-czego-nie-w-wigilie/xdd10pc,07640b54 

ROZTOCZE ● Susiec ●════● szumy nad TANWIĄ - https://youtu.be/eoUG0xCCU4A 

To tradycja polska. Sianko pod obrusem ma przypominać, że Jezus urodził się właśnie na sianie w stajni. 

Według Biblii Józef i Maryja zmuszeni byli do ucieczki do Egiptu, ponieważ na życie nowonarodzonego Jezusa 

nastawał król Herod. 

“Bóg się rodzi” w oryginale “Pieśń o narodzeniu Pańskim” powstała pod koniec XVIII w., po raz 

pierwszy wydano ją drukiem w 1792 r. Jej autorem jest Franciszek Karpiński. Utwór nazywany jest 

“królową polskich kolęd”, znany m.in. z występowania w nim wielu oksymoronów. 

Dzieciątko, czyli mały Jezusek, który przynosi prezenty na Wilijo. Tego nie ma nigdzie na świecie. 

“Kalendae” oznacza pierwszy dzień miesiąca. Termin ten przejęli potem Słowianie I utożsamili z Bożym Narodzeniem. 

Kaszubi pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia spędzali zawsze w gronie rodziny. Jednak drugiego 

dnia odwiedzali również sąsiadów, aby zacieśnić więzi i wspólnie kolędować. 

To nie jedyny z przesądów, w jaki wierzyli Ślązacy. Nie wolno też było się kłócić. Dlaczego? Bo jak jest Wigilię, tak jest 

przez następny rok. https://wiadomosci.onet.pl/religia/co-wiesz-o-bozym-narodzeniu-quiz/m6y06f6 

 

Zwyczaj wprowadził papież z Polski w 1982 r. Wcześniej choinka nie była symbolem świąt Bożego 

Narodzenia we Włoszech. 

Zasadniczymi potrawami postnymi na Kaszubach były zupy z "brzadu", czyli suszonych owoców: 

gruszek, jabłek, śliwek i wiśni. Przyrządzano je z kluskami, z dodatkiem mleka lub śmietany. 
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Kolejarska Szopka Bożonarodzeniowa - https://youtu.be/cpkfMElja8Q  

CZAR PRL - BOŻE NARODZENIE - https://youtu.be/byyz1TcWU2I  

Ruchoma szopka u Kapucynów na Miodowej - https://youtu.be/vfRrMcS1oGY   

Krakowska szopka bożonarodzeniowa. Zazdrości nam jej cały świat! - https://youtu.be/YbKaX2ehdkE  

Ruchoma szopka bożonarodzeniowa u Ojców Franciszkanów w Koszalinie - https://youtu.be/YsujpXjtW7U   

Największa na Dolnym Śląsku Szopka Bożonarodzeniowa Bobolice koło Ząbkowic Śląskich - https://youtu.be/KpCGSPAZHno   

WAMBIERZYCE - RUCHOMA SZOPKA LONGINUSA WITTIGA - https://youtu.be/dv4rbDx1F3w    

Boże Narodzenie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zobacz przepiękną ruchomą szopkę - https://youtu.be/vxrRXd1HC9M . https://youtu.be/zmKfvgi25tE   

Boże Narodzenie w Betlejem | Tradycje Ziemi Świętej -  https://youtu.be/7NB670F7HVs  

 Ziemia Święta - cz.15 - Przyjazd do Betlejem - https://youtu.be/jZw6LSMOz1k   

Betlejem rozpoczyna Boże Narodzenie - https://youtu.be/PZLgwiNQpAw   

Cicha Noc: Opowieść o Bożym Narodzeniu - bajka dla dzieci po polsku - https://youtu.be/OnE1sJd0ZZM   

Przybieżeli do Betlejem - kapela pietrki:) - https://youtu.be/_E5PqWQaJ9E   

Kolęda świąteczną po śląsku HIT!!! - https://youtu.be/e9FtpF3-cCM   

DUPI ŚNIEG tradycyjna śląska kolęda - https://youtu.be/JRYhiu6xx5Q  

Kolędy polskie - śpiewa Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, im. Stanisława Hadyny - https://youtu.be/m1Zdnb1ywyA   

Śląska kolęda - https://youtu.be/WAo2qytknqM   

Koncert kolęd kaszubskich w Drewnianym Zabytkowym Kościele w Sierakowicach - https://youtu.be/byvIulwJOcY  

Najpiękniejsze góralskie kolędy i pastorałki - https://youtu.be/X1MmXxe-Gos   

Tradycyjne Polskie Kolędy - https://youtu.be/fJnNnH71Ido 
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