
KUTURALNE WYZWANIE 1 

Witajcie, skoro tu jesteście, to rozumiem, że podejmujecie wyzwanie. Oto wasza misja! 

Cel pierwszy: Muzeum Brytyjskie (British Museum) 

British Museum w Londynie stanowi jedną z największych na 
świecie kolekcji zabytków starożytnych. 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 Panteonu.  
 
Zgodnie z życzeniem Sloane’a, za dostęp do stałych ekspozycji 
nie jest pobierana opłata. Od pewnego czasu muzeum można 
zwiedzać wirtualnie. Zapraszam do zwiedzania. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Brytyjskie 
 

POLECENIA 
Na stronie Google Arts & Culture istnieje możliwość zwiedzania wnętrza muzeum w trybie Street 

View. 

1. Wejdź na stronę: 

https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum 
 

2. Zjedź na dół strony i znajdź link do zwiedzania wewnątrz, otwórz widok holu głównego. 
Będzie wyglądał tak: 
 

 

 

 

 

 

 

3. Twoim zadaniem jest odnaleźć słynny kamień z Rosetty. Odnajdziesz go na parterze w Sali 

„Rzeźba egipska” (Egyptian Sculpture). 

4. Wykonaj zdjęcie/zrzut ekranu w tym miejscu i dodaj jako załącznik do informacji zwrotnej. To 

dowód, że rzeczywiście tam byłeś.  

5.  Odpowiedz na pytanie: Kiedy odkryto kamień z Rosetty i dlaczego to odkrycie było tak 

przełomowe. 

6. Stojąc na wprost kamienia (za plecami mając główny hol), w Sali po prawej stronie znajdziesz 

duże popiersie Ramzesa II.  Wykonaj zdjęcie ekranu z popiersiem i wyślij w wiadomości 

zwrotnej. 

7. Odpowiedz na pytanie: Jak w momencie odnalezienia nazywano popiersie Ramzesa II? 

Więcej informacji o tej rzeźbie znajdziesz tutaj: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Belzoni 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Brytyjskie
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Belzoni


To już wszystko w pierwszym wyzwaniu. Dalej możesz zwiedzać już samodzielnie. Odpowiedzi i 

zdjęcia wyślij na adres: amkrasucka@wp.pl , w tytule maila wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę i 

tekst „wyzwanie nr…” 

Pamiętaj liczy się nie tylko szybkość, ale także dokładność i poprawność wykonanych zadań !!! 

mailto:amkrasucka@wp.pl

