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Cel wyzwania 
 
Kojarzysz wspinaczy, zdobywających Koronę Himalajów lub Koronę Ziemi? 
Może podziwiasz biegaczy, którym udało się skompletować Koronę Maratonów? 
Odłóż na moment swój smartfon i pilot od telewizora. Spróbuj podjąć wyzwanie 
i odwiedzić kilka wspaniałych muzeów, podziwiając sztukę i zabytki z całego 
świata. To wszystko dostępne jest bez wychodzenia z domu. Zdobądź koronę 
muzeów! J 
 
Zasady wyzwania 
 
Trzy razy w tygodniu – w poniedziałek, środę i piątek – otrzymasz zadanie, 
polegające na wirtualnym zwiedzaniu jednego miejsca. Aktywności 
towarzyszyć będą pytania i polecenia do wykonania. Wykonując je prawidłowo, 
udowodnisz, że rzeczywiście znasz już to miejsce. 
 
Jak zgłosić chęć udziału? 
 
Jeśli chcesz podjąć wyzwanie, po prostu wykonaj pierwsze zadanie, które 
znajdziesz poniższej. Przesłanie rozwiązania będzie równoznaczne ze 
zgłoszeniem – od tej pory będziesz otrzymywać wszelkie informacje dotyczące 
wyzwania. 
 
Zakończenie wyzwania 
 
Osoby, które rozwiążą wszystkie zadania w wyzwaniu otrzymają tytuł 
Zdobywcy Korony Muzeów i specjalny certyfikat. Uczniom naszego liceum 
certyfikaty zostaną wręczone po powrocie do szkoły. 
 
 

 
Serdecznie zachęcam do udziału w zabawie! 
 

Piotr Skowroński 
 

 
 

 

 



Poniedziałek 16.03.2020 
Cel pierwszy: Muzeum Brytyjskie (British Museum) 

 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/ 

British Museum w Londynie stanowi jedną 
z największych na świecie kolekcji zabytków 
starożytności. Powstało w 1753 roku z inicjatywy 
lekarza i kolekcjonera Hansa Sloane’a. 
 
W muzeum znajdują się setki eksponatów, 
pochodzących ze starożytnego Egiptu, Grecji, 
Rzymu oraz czasów późniejszych. Spośród 
najważniejszych zabytków warto wymienić choćby 
słynny kamień z Rosetty, pozostałości mauzoleum 
w Halikarnasie (jednego z dawnych cudów świata) 
oraz rzeźby z ateńskiego Partenonu. 
 
Zgodnie z życzeniem Sloane’a, za dostęp do stałych 
ekspozycji nie jest pobierana opłata. Od pewnego 
czasu muzeum można również zwiedzać wirtualnie. 

 
Polecenia 
 
Na stronie Google Arts & Culture istnieje możliwość zwiedzania wnętrza 
muzeum w trybie Street View. 
 
a) Wejdź na stronę: 

https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum 
 
b) Zjedź na dół strony i znajdź link do 
zwiedzania wnętrz, otwórz widok holu 
głównego. Będzie wyglądał tak à. 
 
c) Twoim zadaniem jest znaleźć słynny 
kamień z Rosetty. Odnajdziesz go na 
parterze w sali „Rzeźba egipska” 
(Egyptian Sculpture). 
  
d) Wykonaj zdjęcie ekranu w tym miejscu i dodaj jako załącznik do wiadomości 
zwrotnej. Będzie to dowód, że zabytek został znaleziony. 
 
e) Odpowiedz na pytanie: Kiedy odkryto kamień z Rosetty i czemu to odkrycie 
było tak przełomowe? 
 
f) Stojąc na wprost kamienia (za plecami mając główny hol), w 
sali po prawej stronie znajdziesz duże popiersie Ramzesa II. 
Wykonaj zdjęcie ekranu, z perspektywy zbliżonej do mojego 
zdjęcia (à) i wyślij w wiadomości zwrotnej. Więcej informacji 
o tej rzeźbie znajdziesz tutaj: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Younger_Memnon 

 

 
To już wszystko w pierwszym zadaniu, ale możesz zwiedzać to muzeum dalej 

samodzielnie. Odpowiedzi i zdjęcia wyślij na adres: koronamuzeow@wp.pl.  
Kolejne miejsce za dwa dni! 


