
1. Kto wymyślił 
elektryczne lamki 
na choinkę?

2. W jakim kraju 
biskupem był 
prawdziwy 
św. Mikołaj?

3. Ile dni trwa 
okres świąteczny 
Bożego 
Narodzenia 
w Grecji?

4. Kto stworzył 
pierwszą szopkę 
bożonarodze-
niową?

5. W jakim kraju 
napisano kolędę: 
„Cicha noc”?

6. Wymień co 
najmniej 3 składniki 
wina
grzanego.

7. Kto napisał 
„Opowieść 
Wigilijną”?

8. Na terenie 
jakiego kraju leży 
dziś Betlejem?

9. Z jakiego kraju 
bądź kontynentu 
pochodzi Gwiazda 
Betlejemska 
(roślina)?

10. W jakim kraju 
wymyślono kartki 
świąteczne?

1 1. Kto wykonuje 
znaną piosenkę 
„Last Christmas”?

1 2. Ile reniferów 
ciągnie sanie 
św. Mikołaja?

1 3. Kto gra 
główną rolę w 
filmie „Kevin sam 
w domu””?

1 4. W jakim kraju 
leży miasteczko 
św. Mikołaja?

1 5. Ile kalorii ma 
jeden pieróg z 
kapustą i 
grzybami?

1 6. Skąd do 
Polski przyszedł 
zwyczaj ubierania 
choinki?

Możesz pomylić 
się o 10.

Możesz pomylić 
się o 2.

Możesz pomylić się o 2.
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QUIZ WIGILIJNY - ODPOWIEDZI 
1. Elektryczne oświetlenie na 
choinkę opatentował w latach 
80tych XIX wieku Thomas Alva 
Edison. Pierwszym drzewkiem 
ozdobionym lampkami 
elektrycznymi, była choinka 
przyjaciela Edisona w Nowym Jorku 
22 grudnia 1882 roku.

2. W Turcji. Mikołaj z Miry - żył na 
przełomie III i IV wieku, był biskupem 
Miry w Licji, wsławił się cudami oraz 
pomocą biednym 
i potrzebującym. Urodził się w Patras
w Grecji ok. 270 r. w domu 
zamożnych rodziców, był ich jedynym 
i długo oczekiwanym dzieckiem.

3. 12 dni.
Okres świąteczny, zwany 
Dodekaimero, obejmuje w Grecji 
12 dni między wigilią, 2.12, a 
świętem Objawienia Pańskiego 
(Theofania;), 6.01.

4. Św. Franciszek z Asyżu, 
24 grudnia 1223 zorganizował 
w Greccio pierwszą na świecie 
żywą szopkę bożonarodzeniową. 
Przedstawiała ona wnętrze 
stajenki betlejemskiej, 
z postaciami i żywymi 
zwierzętami.

5. „Cicha noc” powstała w Austrii, 
po raz pierwszy wykonana podczas 
pasterki w 1818 roku, w 
austriackim Oberndorf bei
Salzburg. Autorem słów Stille Nacht
był Joseph Mohr (wiersz powstał 2 
lata wcześniej), melodię ułożył 
Franz Xaver Gruber w jeden 
wieczór 23 grudnia 1818r.

6. Ilość składników zależy od tradycji 
danego kraju; spotykamy: goździki, 
miód, cynamon, wanilia, imbir, 
skórka pomarańczowa, migdały 
i rodzynki. 
Podobno już Rzymianie pili grzane 
wino. Grzaniec może być też na bazie 
piwa i miodu. Pamiętaj, podgrzewaj 
go max do 80 stopni C.

7. Charles Dickens.
Książka ukazała się po raz pierwszy 
19 grudnia 1843 r. Pierwszy nakład 
wyniósł 6 tysięcy egzemplarzy i 
został wyprzedany w ciągu 
zaledwie trzech dni. Dickens 
napisał książkę przede wszystkim z 
zamiarem spłacenia swoich 
długów karcianych.

8. Palestyna/ Izrael,  miasto 
w Gubernatorstwie Betlejem 
w Autonomii Palestyńskiej.
Bêṯ Leḥem, dosłownie znaczy 
„Dom Chleba”. Dziś liczy ok 30 
tysięcy mieszkańców.

9. Poinsecja - Gwiazda 
Betlejemska, jak nazywa ją 
większość osób, jest rośliną z 
rodziny wilczomleczowatych. 
Pochodzi z Meksyku i regionów 
Ameryki Środkowej, gdzie od wielu 
lat jest jednym z symboli Świąt 
Bożego Narodzenia. Ambasador 
w Meksyku, Joel Roberts Poinsett, 
w XIX w. sprowadził ją do Stanów 
Zjednoczonych.

10.  W Anglii. W 1843 roku Sir Henry 
Cole, pierwszy dyrektor londyńskiego 
Muzeum Wiktorii i Alberta wpadł na 
pomysł, by zamiast wysyłać ręcznie 
pisane życzenia świąteczne zamówić 
u zaprzyjaźnionego malarza rysunek 
z wypisanymi życzeniami. Następnie, 
aby mieć zapas na lata, w drukarni 
rysunek powielił tysiąckrotnie. Kilka 
lat później pomysł spopularyzowała 
austriacka poczta.

11. To piosenka duetu Wham! 
(autor - George Michael) - wydana 
w roku 1984, pochodząca z 
albumu Music from the Edge of 
Heaven.  Stała się jednym z ich 
największych przebojów. Co roku 
piosenka przynosi z tantiem 
autorom/ spadkobiercom  ok. 350 
tysięcy funtów (ok. 1,8 mln PLN).

12. Sanie Św. Mikołaja ciągnie 
dziewięć reniferów:
Kometek (Comet)
Amorek (Cupid)
Błyskawiczny (Blitzen)
Fircyk (Dasher)
Pyszałek (Prancer)
Tancerz (Dancer)
Złośnik (Vixen)
Profesorek (Donner)
Rudolf Czerwononosy (Rudolph)

13. Macaulay Carson Culkin
(ur. 26 sierpnia 1980 w Nowym 
Jorku) – amerykański aktor i muzyk. 
Miał wtedy 9 lat.

14. W Laponii. Rovaniemi – leży kilka 
km od bieguna. W latach 20. XX 
wieku fiński radiowiec, Markus 
Rautio, spopularyzował tę legendę.

15. Średnio 65 kalorii. Ile dzisiaj 
ich zjadłeś?

16. Zwyczaj ubierania choinek 
przyszedł do nas z Niemiec
prawdopodobnie pod koniec XVIII 
wieku, w czasach zaborów. --
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SPOTKANIE NA ŻYWO SPOTKANIE ON-LINE

Wydrukuj arkusze. Możesz 
wydrukować dwustronnie używając 
załączonego rewersu (str. 2)

Jeśli drukujesz w wersji czarno białej 
– możesz użyć kolorowego papieru

Wytnij karty

Moderator losuje pytania lub uczestnik 
sam losuje kartę i odpowiada na pytanie

Można grać indywidualnie lub w małych 
zespołach czy parach

Całość można podzielić na rundy 
odpowiedzi przeplatane innymi 
aktywnościami

Przebieg jest podobny do spotkania 
na żywo

Moderator spotkania 
lub przedstawiciele grupy mogą 
losować ponumerowane karty

Moderator pokazuje je 
do ekranu i/lub czyta 
głośno pytanie


