
TEST O TRADYCJACH WIOSENNYCH

Wiosna - bardzo ważny moment w życiu i w kulturze.
Kończą się zapasy w spichlerzach a do nowych plonów jeszcze daleko.

Jak obłaskawić bóstwa i przyrodę aby zapewniły urodzaj, ustrzegły przed
złymi mocami?

Zapraszamy do rozwiązania testu, który przypomni nam kilka zwyczajów 
z różnych regionów, tych religijnych i tych wywodzących się 

z czasów przedchrześcijańskich.
Uwaga!!!

Jak zwykle łatwo nie będzie.
W niektórych pytaniach są dwie poprawne odpowiedzi.

Osoba, która pierwsza przyśle poprawną odpowiedź na adres :
 sekretariat.szopienice@mdk.katowice.pl

 tradycyjnie otrzyma nagrodę - wyrób sekcji rękodzieła MDK Szopienice.

1. Który ptak , według przysłowia, wiosny nie czyni:

a. sikorka
b. kukułka
c. jaskółka

2. Pogański zwyczaj palenia i topienia słomianej kukły aby przywołać wiosnę,
pożegnać zimę i wyrzucić choroby , brud i śmierć to:

a. topienie Marzanny
b. topienie Marzeny
c. wodzenie niedźwiedzia

3. Inną kukłę ze słomy wieszano na wieży kościoła, później na drzewie 
lub słupie, potem strącano i włóczono po wsi. 
Na koniec palono i wrzucano do stawu lub rzeki.
Zwyczaj ten nosi nazwę:

a. topienie Judasza
b. zabijanie grajka
c. palenie Judasza

4. Bazie - symbol wiosny- na jakim drzewie rosną:

a. topoli
b. wierzbie
c. brzozie



5. Małopolski zwyczaj śpiewania i wygłaszania dawnych pieśni i wierszyków
przez chłopców ubranych w stożkowe czapki z bibuły 
i ubrudzonymi smołą twarzami, nazywany jest:

a. pucheroki
b. podkoziołek
c. turki

6. Dawna zabawa polegająca na stukaniu się czubkami jajek, 
tak aby rozbić pisankę przeciwnika nosi nazwę:

a. walatka
b. ducki
c. na wybitki

7. Zwyczaj praktykowany w wielu regionach, polegajacy na odwiedzaniu
zagród w Święta Wielkanocne przez grupę kolędników niosących
zieloną gałązkę jałowca, przystrojoną kolorowymi wstążkami to:

a. Emaus
b. rękawka
c. chodzenie z gaikiem

8. Wywodzący się z kultur przedchrześcijańskich zespół zwyczajów związanych 
z przesileniem wiosennym zwany jest:

a. jare gody
b. godnie święta
c. szczodre gody

9. Według dawnych wierzeń, w Wielki Piątek o brzasku, 
woda w stawach i strumieniach miała zamieniać się w:

a. wino
b. krew
c. ocet

10. Zielone Świątki to święto rolników i pasterzy. W kościele chrześcijańskim 
zwane jest Zesłaniem Ducha Świętego i obchodzone jest:

a. 40 dni od Wielkanocy
b. 50 dni od Wielkanocy
c. 33 dni od Wielkanocy
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