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Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          1 marca 2018 r.                    rok VII,  numer  6/208 
***************************************************************************************************************** 

 

Test  wiedzy 

o  polskich  naukowcach  i  wynalazcach: 
 

W numerze 33 (173) "Biuletynu Roku Czochralskiego" z 13 grudnia 2016 r. pisaliśmy 

o programie edukacyjnym PGNiG pod hasłem "Być jak Ignacy". W ramach drugiej edycji 

tego programu Szkoła Podstawowa w Podchojnach, pow. Jedrzejów, zorganizowała gminny 

konkurs pn. Wielki zapomniany – Ignacy Łukasiewicz. Nad całością czuwała matematyczka 

mgr Jolanta Głogowska. Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat życia, 

działalności i osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców ze szczególnym 

uwzględnieniem sylwetki  Ignacego Łukasiewicza, naukowca i przedsiębiorcy, społecznika 

i patrioty (http://www.sppodchojny.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,279,284). 

 Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych gminy Jędrzejów 

i przeznaczony dla dwóch grup wiekowych (klasy I-III i IV-VI). Trwał od 19 grudnia 2016 r. 

do 13 lutego 2017 r.; finał odbył się 20 lutego 2017 r. Konkurs odbywał się w trzech 

kategoriach tematycznych. Nas interesuje tzw. II kategoria będąca testem wiedzy Polscy 

naukowcy i wynalazcy – znani i nieznani. Celem tego konkursu było poszerzenie wiedzy na 

temat życia, pracy i osiągnięć polskich naukowców i wynalazców, ukazanie wkładu 

Pionierów polskiej myśli naukowej w rozwój europejskiej oraz światowej nauki i techniki, 

pobudzenie uczestników do wszechstronnego rozwoju wiedzy oraz uświadomienie 

uczestnikom roli, jaką odegrał Ignacy Łukasiewicz w rozwoju przemysłu naftowego oraz 

w historii Polski. W pierwszym, szkolnym, etapie uczniowie pisali test wyboru dotyczący 

życia i działalności polskich naukowców i wynalazców (https://www.google.pl/search?client 

=firefoxb&dcr=0&ei=PSiYWpKbA4ScsAGw7bX4AQ&q=%22Test+wiedzy+o+polskich+na

ukowcach+i+wynalazcach%22&oq=%22Test+wiedzy+o+polskich+naukowcach+i+wynalazc

ach%22&gs_l=psy-ab.3...40980.48516.0.51754.3.3.0.0.0.0.176.400.1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.0.0....0.ocV5NUKeb9g). 

 Test ten, opracowany przez mgr Jolantę Głogowską, składał się z 45 pytań 

dotyczących różnych aspektów twórczości wybitnych polskich uczonych i wynalazców. 

Wśród 11 nazwisk, jakie pojawiły się w teście, znalazło się też nazwisko Czochralskiego. 

Pięć pytań dotyczyło jego osiągnięć, a w pięciu dalszych jego nazwisko było wymienione 

wśród możliwych odpowiedzi. Oto pytania zasadnicze: Kto przypadkowo zanurzył pióro w tyglu 

zamiast w kałamarzu?, Kto opatentował bezcynowy stop łożyskowy?, Jaki polski naukowiec 

przyczynił się do uzyskania chipów komputerowych?, Komu posadę zaproponował Henry Ford?, Kto 

był honorowym członkiem Międzynarodowego Związku Badań Materiałowych? 

 Gratulujemy pomysłu i dziękujemy za propagowanie postaci i osiągnięć Jana 

Czochralskiego w roku 65. rocznicy jego śmierci. 

* * * * * * 
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