
Chętne osoby mogą rozwiązać quiz . Pierwsza osoba która 
udzieli 100% poprawnych odpowiedzi otrzyma dodatnie 
punkty. Rozwiązania proszę przesyłać do p.Małgorzaty 
Górewicz na Office 365. Ostateczny termin to 14 luty

POWODZENIA

Kim z wykształcenia był św. Walenty?

nauczycielem

kupcem

lekarzem

Biskup Walenty został wtrącony do wiezienia, ponieważ:

głosił kazania niezgodne z polityką cesarza 

łamał rozkaz cesarza, potajemnie udzielał ślubów młodym legionistom

rozdawał zakochanym prezenty i pieniądze otrzymane przez cesarza na propagowanie 
chrześcijaństwa

Św. Walenty został ogłoszony patronem zakochanych w 
1496 r. przez papieża

Aleksandra VI

Klemensa V

Innocentego VIII

Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest 
bazylika jego imienia w:

Tyrolu

Terni

Padwie



A w jakim polskim mieście w dniu św. Walentego co roku 
odbywa się barwny przemarsz ulicami miasta i tworzenie 
na rynku walentynkowego serca ze świec?

w Krakowie

we Wrocławiu

W Chełmnie

Kto rozsławił Walentynki w świecie?

William Shakespeare

sir Walter Scott

Johann Wolfgang Goethe

W którym kraju z okazji Walentynek obchodzone jest 
Święto Zaręczyn:

we Włoszech

w Czechach

w Danii

A jaki zwyczaj jeszcze do niedawna panował w Anglii?

wysyłanie kartki miłosnej do słynnej Julii z Werony 

zawieszanie na płotach kłódek w kształcie serc na szczęście

przebieranie się dzieci za dorosłych, odwiedzanie sąsiadów i śpiewanie romantycznych 
piosenek

Gdzie kobiety dają prezenty z okazji Walentynek zarówno 
swoich mężczyznom, jak i tym znajomym?

w Chinach

w Japonii

w Turcji



Kto organizuje konkurs dla zakochanych, którzy skuwani 
są kajdankami i muszą wytrzymać ze sobą cały tydzień, 
aby udowodnić swoją miłość?

Indonezyjczycy

Koreańczycy

Malezyjczycy

Kto najprawdopodobniej wysłał pierwszą kartkę 
walentynkową?

książę Orleanu do żony

Arystoteles Onassis do Marii Callas

król Jan III Sobieski do Marysieńki

Najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko
pokryte różowym lukrem w hebanowej szkatułce 
wysadzanej perłami. Kto i komu je ofiarował?

Sułtan Brunei, Hassanal Bolkiah żonie Azrinaz Mazhar Hakim

król Henryk VIII Annie Boleyn 

David Beckham Victorii Beckham
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