
Witajcie uczestnicy wirtualnej  Gry Miejskiej 
„Śladami myślenickich Legionistów”! 

W  ci gu  czterech  lat  trwania  I  wojny  wiatowej,  w  Legionachą ś
Polskich  s u y o  ponad  ł ż ł 300  mieszka cówń  My lenic  lub  miejscowo ciś ś
znajduj cych si  w 1914 r. na terenie powiatu my lenickiego...ą ę ś  

...Dziś ruszymy ich śladami. Waszym zadaniem jest zapoznanie się z informacjami
oraz rozwiązanie jak największej liczby zadań. Jedno z nich będzie wymagało ruszenia w miasto. Postępujcie
według kolejnych wskazówek karty i wpisujcie odpowiedzi w wyznaczone miejsca. 

Powodzenia! 

1.Czy  poznajesz  myślenicki  budynek znajdujący  się  na  poniższych  zdjęciach
archiwalnych?

HISTORIA: 22 sierpnia  1914 r.  w tym budynku odbyło  się  posiedzenie  założycielskie
Powiatowego  Komitetu  Narodowego  w  Myślenicach,  którego  zadaniem było  tworzenie
oddziałów legionowych na ziemi  myślenickiej.  To tu  jeszcze  przed wybuchem I  wojny
światowej zorganizowano szkolenia wojskowe i stąd  11.IX.1914 r. wyruszył z Myślenic
oddział około 160 ochotników  zasilający Legiony Polskie.
ZADANIE: Podaj nazwę tego budynku?..........................................................................
Na jakiej ulicy się mieści?....................................................................................(2 pkt.)
2. Przyjrzyj się uważnie drugiemu zdjęciu z punktu 1. 
HISTORIA: Przed budynkiem (na zdjęciu powyżej), w ogrodzie znajduje się pomnik. Dziś
go  już  tam nie  ma.  Zaginął  w  niewyjaśnionych  okolicznościach.  Jednak  w roku  1997
wykonano jego kopię i umieszczono ją gdzieś w Myślenicach.
ZADANIE: Gdzie stoi ten zrekonstruowany pomnik?
….......................................................................................................................(1 pkt.)

b)Obok  znajduje  się  jedna  z
tablic  umieszczonych  na  tym
pomniku. Wypisz  trzecie,
czwarte, piąte i szóste nazwisko
-  od  góry,  w  rzędzie  po  lewej
stronie  oraz  pierwsze,  trzecie  i
dziesiąte - od góry, w rzędzie po
prawej stronie; Z listy kawalerów
Orderu Wojennego Krzyża Virtuti
Militari,  którzy  walczyli  o
niepodległą Polskę. 
Są  to  Legioniści  ziemi
myślenickiej:



…........................................................................................................................(1pkt.)
…........................................................................................................................(1pkt.)
…........................................................................................................................(1pkt.)
…........................................................................................................................(1pkt.)
…........................................................................................................................(1pkt.)
…........................................................................................................................(1pkt.)
…........................................................................................................................(1pkt.)
c) Korzystając  z  linku:  https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ostafin
prześledź  życiorys  jednego z  wymienionych  w zadaniu  2b legionistów i  odpowiedz  na
pytanie: Kiedy i w jakich okolicznościach zmarł ten legionista?
….................................................................................................................................
…........................................................................................................................(2pkt.)
3. Czy poznajesz kamienicę na rynku, którą wskazuje poniższa podpowiedź:

Poprzednia kamienica:
Rynek, nr 28

Następna kamienica:
Rynek, nr 26

HISTORIA: Jest to najstarsza kamienica w mieście. Powstała w 1784 r.
Na kamienicy znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Myślenickiej. W
budynku  tym  w  okresie  międzywojennym  znajdowała  się  siedziba
burmistrza. Jeden z legionistów ziemi myślenickiej, widoczny na zdjęciu
obok, pełnił tę zaszczytną funkcję. Na fasadzie budynku znajduje się
m.in. tablica mu poświęcona.
ZADANIE: Korzystając  z  artykułu  pod  linkiem:
https://dziennikpolski24.pl/patriota-zolnierz-
bohater/ar/2218108  odpowiedz na pytania:
a)Który z legionistów ziemi myślenickiej (przedstawiony na zdjęciu) w
tym budynku pełnił urząd burmistrza?
…............................................................................................(1 pkt)
b)W jakich to było latach?
…............................................................................................(1 pkt)

4.Czy  poznajesz budynek widoczny
w  tle  na  pocztówce  z  Myślenic
(z początku XX w.) Jeśli  tak uzupełnij
poniższy tekst: 
HISTORIA: W  sierpniu  1914  r.  do
Myślenic  zaczęli  przybywać  ochotnicy
chcący  służyć  w  Legionach  Polskich.  Ci
przyszli legioniści zamieszkali początkowo
w  prywatnych  kwaterach  myśleniczan  a

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ostafin
https://dziennikpolski24.pl/patriota-zolnierz-bohater/ar/2218108
https://dziennikpolski24.pl/patriota-zolnierz-bohater/ar/2218108


następnie  w  zorganizowanych  w  budynku  ….........................................  (budynek  na
zdjęciu) koszarach. Ochotników zaopatrzono w buty, bieliznę oraz mundur. Przez ponad
trzy  tygodnie  odbywały  się  bardzo  intensywne  ćwiczenia  wojskowe  prowadzone  w
godzinach  od  7  do  19  z  dwugodzinną  przerwą  na  obiad.  Druga  tura  myślenickich
ochotników do zasilenia  Legionów Polskich  (120  osób)  wyruszyła  z  miasta  w dniu  20
września 1914 r.                                                                                               (1 pkt.)
ZADANIE: Dowiedz się jak nazywają się: 

a) legionowa czapka widoczna na zdjęciu:

Odpowiedź:
…...................................................................................................(1pkt.)

b) torba skórzana przy pasku, w której legioniści nosili naboje- widoczna na
rysunku obok.

Odpowiedź:
…...................................................................................................(1 pkt)

5.Czy poznajesz myślenicki budynek widoczny na zdjęciach poniżej? (Zwróć 
uwagę na charakterystyczne okno, przed którym biegnie dziś ulica). 

HISTORIA: Jest to siedziba pierwszego gimnazjum w Myślenicach  - budynek bursy.
Szkoła średnia powstała w Myślenicach w okresie zaborów, w 1908 roku. 

Wśród ochotników chcących wstąpić do Legionów byli także uczniowie tej szkoły –
gimnazjaliści  oraz harcerze (skauci). Pierwszym dyrektorem gimnazjum oraz inicjatorem
budowy tego budynku był Stanisław Pardyak (Organizator Legionów Polskich na ziemi
myślenickiej, który na początku I wojny światowej pełnił funkcję Komisarza Wojskowego
Legionów Polskich. Był także animatorem myślenickiego skautingu.) PS: Wiedza zdobyta w
tym zadaniu przyda się w kolejnych...
ZADANIE:a) Odpowiedz na pytanie: 
Na jakiej dzisiejszej ulicy stoi ten budynek?............................................................(1 pkt)
b) Korzystając z artykułu: https://gazeta.myslenice.pl/budowa-bursy-
gimnazjalnej-w-myslenicach  odpowiedz na pytanie: W którym roku otwarto budynek 
bursy gimnazjalnej w Myślenicach?.......................................................................(1 pkt)

https://gazeta.myslenice.pl/budowa-bursy-gimnazjalnej-w-myslenicach
https://gazeta.myslenice.pl/budowa-bursy-gimnazjalnej-w-myslenicach


6. Tym razem zadanie wymagające wędrówki (jeśli obawiasz się wychodzenia z
domu,  spróbuj  odnaleźć  odpowiedzi  na  pytania  w  internecie  lub  po  prostu
pomiń  to  zadanie).  Podejdź  do  miejsca  przedstawionego  na  poniższej
pocztówce. Jest to najstarsza część Myślenic gdzie w pobliżu cmentarza stoi
kościółek. 

ZADANIE: 
a)Dotrzyj do nagrobka oznaczonego na poniższym planie tej nekropoli nr
39. Jest to nagrobek Rajmunda Bergela,  który nie tylko czynnie brał
udział  w  legionowej  walce,  ale  również  był  legionowym  poetą  oraz
nauczycielem  myślenickiego  gimnazjum. PODPOWIEDŻ:  Szukaj  koło
nagrobka słupowego z figurą Matki Boskiej. Wpisz poniżej:
Datę śmierci R. Bergela................................................................(1 pkt)
Jakimi odznaczeniami został uhonorowany R. Bergel?:

1).......................................................................................................................(1 pkt)
2).......................................................................................................................(1 pkt)

b)Należy  dotrzeć  do  nagrobka  Eugeniusza  Uchacza, urodzony  w
Myślenicach szewc, który służył w Legionach Polskich od 14 września 1914
r. Jest on oznaczony na poniższym planie numerem 96. Odczytaj epitafium
i wpisz poniżej:
W której Brygadzie Legionów Polskich służył E.Uchacz?
…................................................................................................(1 pkt)
W jakich latach E.Uchacz uczestniczył w walkach o niepodległość?

….......................................................................................................................(1 pkt)



c)Należy dotrzeć do nagrobka  Józefa Elińskiego,  który był jednym z
Komisarzy  Wojskowych  Legionów  w  Myślenicach.  Jego  nagrobek
oznaczony jest na poniższym planie numerem 52. Odczytaj epitafium i
wpisz poniżej:
Kim był J.Eliński?.........................................................................(1 pkt)

7.  Obejrzyj  film: https://www.youtube.com/watch?
v=0S7aRKus1ms&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UsDjNx1I_Z08YuOY2yHlyC
-HpSQ-NBeE2wiL-BfESKCkooJHxsWV5duo 

HISTORIA: J.  Dunin-Brzeziński  mieszkał w Osieczanch k. Myślenic.
Służył  w  wojsku  austro-węgierskim  potem  w  kawalerii  Legionów
Polskich.  W  maju  1918  r.  awansowany  na  majora.  Stał  na  czele
myślenickiego oddziału Związku Legionistów Polskich. 
ZADANIE: Na podstawie filmu odpowiedz na pytanie do jakiej formacji
wojskowej  wstąpił  Jan  Dunin  –  Brzeziński  po  tzw.  kryzysie
przysięgowym: ….....................................................................(1pkt)

8.Przypomnij sobie  jak się nazywał organizator Legionów
Polskich  na  ziemi  myślenickiej  oraz pierwszy  dyrektor
gimnazjum  w  Myślenicach  (podpowiedź  w  jednym  z
wcześniejszych punktów).
HISTORIA: Stanisław Pardyak zmarł w 1926 r. Pochowany został
na cmentarzu przy ul. Niepodległości. Chcąc uczcić zasłużoną dla
miasta postać, w 1991 r. nadano jednej z ulic jego imię.

https://www.youtube.com/watch?v=0S7aRKus1ms&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UsDjNx1I_Z08YuOY2yHlyC-HpSQ-NBeE2wiL-BfESKCkooJHxsWV5duo
https://www.youtube.com/watch?v=0S7aRKus1ms&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UsDjNx1I_Z08YuOY2yHlyC-HpSQ-NBeE2wiL-BfESKCkooJHxsWV5duo
https://www.youtube.com/watch?v=0S7aRKus1ms&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UsDjNx1I_Z08YuOY2yHlyC-HpSQ-NBeE2wiL-BfESKCkooJHxsWV5duo


ZADANIE: a)  Jedna  z  ulic  stanowiących  odnogę  ulicy  Pardyaka  nosi  również  imię
myślenickiego legionisty. Korzystając z powyższej mapy i wiedzy zdobytej na cmentarzu
wpisz imię i nazwisko tej postaci:
….......................................................................................................................(1 pkt)

9. ZADANIE: W artykule: http://sredniawski.blogspot.com/2019/05/poczatek-i-
wojny-swiatowej-strzelec-i.html odnajdź  informacje  o  postaci
znajdującej się na zdjęciu obok:

Wpisz imię i nazwisko tego myślenickiego legionisty:
…...................................................................................................(1 pkt)
Jak miał na imię jego brat, również legionista:
…...................................................................................................(1 pkt)
Gdzie i kiedy poległ ten legionista? 
…...................................................................................................(1 pkt)

 

http://sredniawski.blogspot.com/2019/05/poczatek-i-wojny-swiatowej-strzelec-i.html
http://sredniawski.blogspot.com/2019/05/poczatek-i-wojny-swiatowej-strzelec-i.html
http://sredniawski.blogspot.com/2019/05/poczatek-i-wojny-swiatowej-strzelec-i.html
http://sredniawski.blogspot.com/2019/05/poczatek-i-wojny-swiatowej-strzelec-i.html


10. Powyżej znajduje się plakat wzywający do wstępowania w szeregi 
Legionów Polskich z 1915 r.
ZADANIE: Przeczytaj jego treść. Wpisz dwie (z kilku wymienionych) nazw miejscowości, 
gdzie stoczone zostały bitwy legionowe: 
….......................................................................................................................(1 pkt)
….......................................................................................................................(1 pkt)
11.Poniżej prezentowany jest wycinek wystawy pt. ,,Myśleniccy Legioniści” -
prezentowanej w Muzeum w Myślenicach. Zapoznaj się z nim.

 



ZADANIE: Odpowiedz na pytania:
Od kiedy Tadeusz Rykała służył w Legionach Polskich?
….........................................................................................................................(1pkt)
W której Brygadzie Legionów Polskich służył?
….........................................................................................................................(1pkt)
12.  Zapoznaj  się  z  artykułem: https://gazeta.myslenice.pl/uhonorowanie-
wybitnego-krajana.  Opowiada on o jednym z myślenickich legionistów – Stanisławie
Hołuju:
ZADANIE: Na podstawie tekstu odpowiedz na pytania:
a) Jakim odznaczeniem został wyróżniony S. Hołuj za udział w Legionach?
….......................................................................................................................(1 pkt.)
b) Kim z pasji był St. Hołuj?
….......................................................................................................................(1 pkt.)
13. Poniżej prezentowany jest fragment archiwalnej gazetki ,,Głos Młodych”  z
1934 r. Na okładce znajduje się rysunek myślenickiej Tarczy Legionowej. 

HISTORIA: Inicjatywa fundowania  TARCZ LEGIONOWYCH zrodziła  się w Galicji  latem
1915 r. Polskie społeczeństwo popierało tę ideę. Głównym celem ich powstawania było
zbieranie  funduszy  dla  sierot  i  wdów  po  legionistach.  Od  1915  do  1917  r.  w  Galicji
powstało 77 takich tarcz w tym również w Myślenicach.
ZADANIE: Na podstawie artykułu ze wspomnianej wyżej gazetki rozwiąż krzyżówkę. Z
hasła dowiesz się na którym piętrze Muzeum Niepodległości w Myślenicach znajduje się
wystawa poświęcona Legionistom Polskim.

https://gazeta.myslenice.pl/uhonorowanie-wybitnego-krajana
https://gazeta.myslenice.pl/uhonorowanie-wybitnego-krajana


                                                                                                        (6 pkt)
1.Według tekstu: dr Ludomił German to …........... Naczelnego Komitetu Narodowego.
2.Nazwisko  burmistrza  miasta  Myślenice  sprawującego  funkcję  w  czasie  poświęcenia
TARCZY LEGIONOWEJ?
3.Uroczyste  poświęcenie  i  odsłonięcie  TARCZY  LEGIONOWEJ  (według  artykułu)  miało
miejsce 2 .......1915 r.
4.Organizacją powstałą w Myślenicach w 1914 r. mającą na celu opiekę nad rannymi i
chorymi legionistami była: …......... Kobiet.
5.Nazwisko profesora, który wygłosił przemówienie okolicznościowe podczas uroczystości
odsłonięcia TARCZY LEGIONÓW. (PODPOWIEDŹ: Już je znasz.)
6.Pole TARCZY LEGIONÓW było............. (kształt).
HASŁO: Piętro …............................................................ - serdecznie zapraszamy!

14. Na aktualnej wystawie Muzeum Niepodległości w Myślenicach znajduje się
wystawa  poświęcona  legionistom  na  której  można  obejrzeć  poniżej
sfotografowane eksponaty ze zbiorów myślenickiego muzeum.
ZADANIE: 

Zdjęcie eksponatu Pytanie. Twoja odpowiedź.

1)Do  którego  z  myślenickich
legionistów  należała  ta  kurtka
mundurowa?  PODPOWIEDŹ:
https://muzeum.myslenice.pl/wp-
content/uploads/2020/05/12ok.pdf

….................................
(1 pkt)

2)Co to za odznaka? …..................................

.....................................
(1 pkt)

https://muzeum.myslenice.pl/wp-content/uploads/2020/05/12ok.pdf
https://muzeum.myslenice.pl/wp-content/uploads/2020/05/12ok.pdf


3)Co oznaczają litery J oraz P?
….................................

(1 pkt)

4)Korzystając  z  informacji:
https://www.facebook.com/M
uzeumNiepodleglosciwMyslenic
ach/photos/a.2974250736987
13/2721375334636996/?
type=3&theater
a)Wypisz  cyfry  i  daty  ukryte  pod
białymi, zamazanymi polami odznaki
II Brygady Legionów Polskich.
b)Kto  i  kiedy  wprowadził  tę
odznakę?

…................................

…................................
(1 pkt)

…................................

…................................
(1 pkt)

5)Korzystając z informacji:
https://www.facebook.com/Muzeum
NiepodleglosciwMyslenicach/photos/
pcb.3360269254080931/336026874
7414315/?
type=3&av=291805450927342&eav
=AfZbTFPx9mtpJB6xSI4yKSKg9CRsi
Da9H3bKoBHxeQumDAE8C-
JbLzt5zoKmJCBx2UM&theater
a)Podaj  nazwę  przedmiotu  ze
zdjęcia?

b)o czego służyły przedstawione na
zdjęciu przedmioty?

….................................
(1 pkt)

….................................
(1 pk)

15.  Poniżej  znajduje  się  skan  dwóch  stron  książeczki  wojskowej  Polskiego
Legionu  Zachodniego,  należącej  do  legionisty  urodzonego  w  Górnej  Wsi
(Myślenice) – Stanisława Czepiela.
ZADANIE: Przyjrzyj  się  zdjęciu  i  odpowiedz  na  pytanie:  Jak  miał  na  imię  i  nazwisko
dowódca  5  pułku  piechoty  Legionów  Polskich,  który  był  częścią  I  Brygady  legionów
Polskich?
….......................................................................................................................(1 pkt)

https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosciwMyslenicach/photos/pcb.3360269254080931/3360268747414315/?type=3&av=291805450927342&eav=AfZbTFPx9mtpJB6xSI4yKSKg9CRsiDa9H3bKoBHxeQumDAE8C-JbLzt5zoKmJCBx2UM&theater
https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosciwMyslenicach/photos/pcb.3360269254080931/3360268747414315/?type=3&av=291805450927342&eav=AfZbTFPx9mtpJB6xSI4yKSKg9CRsiDa9H3bKoBHxeQumDAE8C-JbLzt5zoKmJCBx2UM&theater
https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosciwMyslenicach/photos/pcb.3360269254080931/3360268747414315/?type=3&av=291805450927342&eav=AfZbTFPx9mtpJB6xSI4yKSKg9CRsiDa9H3bKoBHxeQumDAE8C-JbLzt5zoKmJCBx2UM&theater
https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosciwMyslenicach/photos/a.297425073698713/2721375334636996/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosciwMyslenicach/photos/a.297425073698713/2721375334636996/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosciwMyslenicach/photos/a.297425073698713/2721375334636996/?type=3&theater


16. Wpisz  co  oznacza  litera  S  widniejąca  na  tarczy  orzełka
legionowego  przypinanego  do  maciejówek  (legionowych  czapek).
Eksponat  ze  zbiorów  Muzeum  Niepodległości  w  Myślenicach.
PODPOWIEDŹ:  możesz  skorzystać  z  artykułu:
https://www.polska1918-89.pl/pdf/orly-legionow-
polskich,1479.pdf 
............................................................................................(1pkt)

17. Obejrzyj  film  pt. ,,Myśleniccy  Legioniści.  Małe  miasto  wobec  Wielkiej  Wojny”:
https://www.youtube.com/watch?
v=YLXsklaCcvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wJirwTfhe78fGMqZxzzWuPL
2rRdnEOoUsQt1UODWbsshmtOHk_7jhj_E i  odpowiedź  na
pytanie: Jak nazywa się legionista na zdjęciu obok?

….......................................................................................................................(1 pkt)
TO KONIEC GRY!

https://www.youtube.com/watch?v=YLXsklaCcvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wJirwTfhe78fGMqZxzzWuPL2rRdnEOoUsQt1UODWbsshmtOHk_7jhj_E
https://www.youtube.com/watch?v=YLXsklaCcvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wJirwTfhe78fGMqZxzzWuPL2rRdnEOoUsQt1UODWbsshmtOHk_7jhj_E
https://www.youtube.com/watch?v=YLXsklaCcvE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2wJirwTfhe78fGMqZxzzWuPL2rRdnEOoUsQt1UODWbsshmtOHk_7jhj_E
https://www.polska1918-89.pl/pdf/orly-legionow-polskich,1479.pdf
https://www.polska1918-89.pl/pdf/orly-legionow-polskich,1479.pdf
https://www.polska1918-89.pl/pdf/orly-legionow-polskich,1479.pdf


M U Z E U M       NIEPODLEGŁOŚCI   W  MYŚLENICACH
 32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11

NIP: 681-17-80-638               Regon: 000992823                 tel/fax 12 272-
02-11

www.muzeum.myslenice.pl            e-mail: muzeum.myslenice@gmail.com ,
mnm.sekretariat@gmail.com

Krótki regulamin 
Wirtualnej Gry Miejskiej 
„Śladami myślenickich Legionistów”

1. Organizatorem wirtualnej gry miejskiej jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach

2. Kartę  do  gry  musisz  wydrukować  bądź  odebrać  w  Muzeum  Niepodległości  w
Myślenicach.

3. Kartę może rozwiązywać  jedna osoba bądź grupa (2-4 osoby), w wieku od 10 do
110 lat. Mile widziane grupy rodzinne.

4. Grę należy rozwiązać i dostarczyć (osobiście – w godzinach pracy Muzeum, pocztą
na adres: Muzeum Niepodległości w Myślenicach 32-400 Myślenice, ul. Traugutta 11
,  bądź  wykonać  skan  lub  zdjęcie  i  wysłać  na  adres  mailowy  :
mnm.sekreteriat@gmail.com) do dnia: 5. XI. 2020r. 

5. Pamiętajcie o wypełnieniu karty uczestnika na końcu gry (poniżej).

6. Zliczone  zostaną  punkty  poszczególnych  uczestników  a   osoby  z  najlepszym
wynikiem otrzymają pakiet nagród rzeczowych.

7. Dodatkowo wszyscy  uczestnicy  gry  otrzymają  gadżety  reklamowe  myślenickiego
Muzeum oraz katalog pt. ,,Myśleniccy Legioniści. Małe Miasto wobec wielkiej Wojny”
wydany we wrześniu 2020 r.

mailto:muzeum.myslenice@gmail.com
http://www.muzeum.myslenice.edu.pl/


KARTA UCZESTNIKA
Wirtualnej Gry Miejskiej 

„Śladami myślenickich Legionistów”
Uczestnik/cy gry (imię i nazwisko lub imiona i nazwiska):
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................

Telefon uczestnika/ów:...............................................................................................................

PUNKTACJA – wypełnia organizator Ilość zdobytych punktów:

ZAD. 1 …............................................./2 pkt.

ZAD. 2 …............................................./10 pkt.

ZAD. 3 …............................................./2 pkt.

ZAD. 4 …............................................./3 pkt.

ZAD. 5 …............................................./2 pkt.

ZAD. 6 …............................................./6 pkt.

ZAD. 7 …............................................./1 pkt.

ZAD. 8 …............................................./1 pkt.

ZAD. 9 …............................................./3 pkt.

ZAD. 10 …............................................./2 pkt.

ZAD. 11 …............................................./2 pkt.

ZAD. 12 …............................................./2 pkt.

ZAD. 13 …............................................./6 pkt.

ZAD. 14 …............................................./7 pkt.

ZAD. 15 …............................................./1 pkt.

ZAD. 16 …............................................./1 pkt.

ZAD. 17 …............................................./1 pkt.

Razem punktów:............................................../na 52 punktów możliwych do zdobycia/


