
Konkurs :  „CZY ZNASZ ŻYCIE I MOWĘ SWYCH PRZODKÓW? - ZAPYTAJ BABCIĘ, ZAPYTAJ DZIADKA” 

Nazwisko i imię uczestnika  ............................................................................................................... 

1. Co znaczą określenia:  a) zagnać krowę  ?............................................................................................. 

                                            b)  zegnać krowę ?............................................................................................. 

                                            c)  zasusyć krowę ?............................................................................................. 

2. Jak nazywał się operator, który obłsugiwał snpowiązałkę ?.................................................................. 

3. Jak nazywano osobę obsługującą agregat omłotowy ?......................................................................... 

4. Który z wymienionych specjalistów/doradców, nie współpracował z rolnikami ?  a) agronom,               

     b) zootechnik, c) mechanizator rolnictwa, d) meliorant, e) instruktorka KGW ................................... 

5. Która z wymienionych „Stacji” , jest fikcyjna ? a) Chemiczno-Rolnicza,  b) Oceny Zwierząt,  

     c) Hodowli i Unasieniania Zwierząt, d) Kwarantanny i Ochrony Roślin................................................ 

6. O ile lat organizaje KGW, są młodsze od Kółek Rolniczych ?................................................................. 

7. Jakie przedmioty wynikające z mocy Ustawy, były kiedyś w każdym gospodarstwie obowiązkowe ? 

     .............................................................................................................................................................. 

8. W jakich miejscach przechowywano dawniej na wsi ważne dokumenty ?  

     .............................................................................................................................................................. 

9. Co należy zrobić, aby wyprowadzić konia z płonącej stajni ? 

      ............................................................................................................................................................. 

10. Czego dotyczą nazwy ? a) wilczy ząb, lwi ząb...................................................................................... 

                                                 b) wronie oko, wronie sadło.......................................................................... 

11. Częścią wymienia u krów są: „cyski”, „sycki”, czy „strzyki” ?.............................................................. 

12. Co było dawniej rekwizytem nocnego „stróżowania” ?...................................................................... 

13. Jak nazywała się osoba wykonująca sztuczne zapłodnienie krów ?.................................................... 

14. Krowa na pastwisku, ustawia się do kierunku wiatru – tyłem, czy przodem ?.................................... 

15. Jakie zwierząta na wsi były „drutowane” ?......................................................................................... 

16. Komu zdarzała się choroba pn. „paskudnik” ?..................................................................................... 

17. Do czego służył drewniany domowy przyrząd pn. „pies” ?................................................................. 

18. Jakimi sposobami,  usuwano dawniej  zakrzep krwi ?......................................................................... 

19. Jak podpisywały się osoby, które były niepiśmienne ?........................................................................ 

20. Jaki przedmiot, nie występował w szkole w 1935 roku – właściwą odpowiedź podkreśl.  

      a) przyroda żywa, b) higiena, c) wojskowość, d) roboty ręczne, e) rysunek, f) roboty kobiece,  

      g) rachunki, h) śpiew, i) religia 



21. Czy można było pisać gęsim piórem, „jak kura pazurem” ?................................................................ 

22. Czym różnił się ołowek „atramentowy”, od ołówka „kopiowego” ?................................................... 

23. Co znaczyło określenie: „pies loto po drucie” ?................................................................................... 

24. Jakie urządzenie, ułatwiające (mechanizujące) pracę –pojawiło kilkadziesiąt lat temu w Twojej   

       miejscowości jako pierwsze ? ............................................................................................................. 

25. Czy po 1945 roku mieszkańcy wsi korzystali z radia na słuchawki ?................................................... 

26. Ze słomy którego zboża, robiono pędzle do bielenia domów ?.......................................................... 

27. Co zwiastują kąpiące się w piasku wróble ?........................................................................................ 

28. Do czego służyła  uczniowi w szkole tzw. „ryga” lub „linjuszek” ?....................................................... 

29. Wskaż przykłady zmian, które od 1918 r. nastapiły w kościele w odprawianiu mszy świętej. 

      ............................................................................................................................................................. 

30. Czym różni się klepanie kosy „na babce”, od klepania kosy „na litewce” ? 

       ............................................................................................................................................................ 

31. Jaki był powód, że podczas omłotów zboża młocarnią, spadał pas napędowy ? 

       ............................................................................................................................................................ 

32. Z jakich powodów, wskazany był w gospodarstwie chów perliczek ? 

       ............................................................................................................................................................ 

33. Które zwierzęta  hodowane na wsi,  mają zdolność  ostrzegania  przed niebezpieczeństwem ? 

      ............................................................................................................................................................. 

34. Wśród zwierząt w gospodarstwie - krowa się cieli, kobyła źrebi, świnia prosi, a kto „koci” ? 

       ............................................................................................................................................................ 

35. Przetłumacz na dawny język zdanie: „Kupiliśmy 50 kg gryki i sprzedali byka, który ważył 350 kg”. 

       ............................................................................................................................................................ 

36. Przetłumacz na język gwary: „W warsztacie były -imadło, strug, przecinak, dłuto, piłka do metalu,              

       poziomica”. 

       ............................................................................................................................................................ 

37.  Który władca Polski nazywany był „Królem chłopów” ? .................................................................... 

38. Dawniej dzieci mieszkające na wsi, musiały pasać niektóre domowe zwierzęta – wymień je.   

       ............................................................................................................................................................ 

39. Czym napędzane były tuż po II wojnie światowej:  

                                a) młyny? ..................................................................................................................... 

                                b) karuzele odpustowe ?.............................................................................................. 

40. Czy  „mysie uszy”  i „zajęcze uszy” , to ludowe nazwy kwiatów ?...............................................…..... 

41. Czy „dostać manto”,  to potocznie:  a) dostać mandat, czy b) dostać lanie ?.....................................  

 



KLAUZULA ZGODY 

1. Ja nieżej podpisany/podpiasna ………………………………………………………………………………….. 

                                                                  (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 ………………………………………………………………………………………..………………………………………………..….. 

                               (adres lub telefon)  

zapoznałem się i akceptuję postanowienia  regulaminu konkursu „CZY ZNASZ ŻYCIE I MOWĘ 

SWYCH PRZODKÓW? – ZAPYTAJ BABCIĘ, ZAPYTAJ DZIADKA”. 

2. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie, 

ul. Kochanowskiego 4, 27-310 Ciepielów. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania 

danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod 

adresem e-mail: ewidencja@ciepielow.pl. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą 

przetwarzane w celu realizacji konkursu, a także w celu komunikacji związanej z jego 

wykonaniem.  

3. Dane osobowe Uczestnika konkursu mogą zostać udostępnione podmiotom, którym  

konieczność przekazania danych osobowych wynika z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub z postanowień lub charakteru wydarzenia.  

4. Uczestnik  konkursu  ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich  

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wydarzenia  

przez Organizatora.  

6. Uczestnik konkursu ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na  

przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed cofnięciem zgody.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych  

przez Administratora, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi na 

przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez  

organizatora w celu zorganizowania i realizacji konkursu.  

9. Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim         

i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) zezwalam na wykorzystanie 

przez organizatorów mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w celu oficjalnego ogłoszenia 

zwycięzców konkursu oraz w celach promocyjnych wydarzenia. Wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku na stronach organizatorów oraz na portalach 

społecznościowych a także w innych mediach. 

 

 

.....................................................                  ................................................................................ 

(miejscowość, data)                                       (czytelny podpis uczestnika / rodzica lub prawnego 

opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

 

mailto:ewidencja@ciepielow.pl

