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Scenariusz Testu Wiedzy o Medycynie – przykład 
- Każdy chętny może skorzystać z pomysłu Fundacji – 

 
Sprawić, by dzieci chciały wiedzieć, obudzić w nich ciekawość. Uwierzyć, że 
rozumieją więcej, niż wydaje się dorosłym… 
Albert Barillé 
 
Test wiedzy o medycynie – Było sobie życie  
Program Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda wespół w zespół z firmą 
Hippocampus 
 
 
Czas – 30 maja 2017, godzina 18.30  
Miejsce – sala teatralna na poziomie -1 Szpitala Pediatrycznego WUM 
 
23 maja zaczynamy przygotowania! 
Tydzień przed akcją wolontariusze grają w grę Było sobie życie i uczą dzieci oraz 
rodziców zagadnień,  
które następnie pojawią się na teście. 
 
30 maja  
18.00-18.25 – oczekujemy na schodzące z oddziałów dzieci, w tym czasie przed 
wejściem głównym dzieci mogą zrobić sobie zdjęcie z Mistrzem – postacią z filmu 
„Było sobie życie”.  
 
Każdy kto zrobi sobie zdjęcie zostawia Wojtkowi – fotografowi lub wolontariuszowi 
adres mailowy do wysłania zdjęcia. 
 
Przed wejściem na salę uczestnik dostaje kartkę do zakreślania odpowiedzi i ołówek 
i zostaje przypisany do jednej z 5-sobowych grup, każda pod opieką konkretnego 
wolontariusza. Wolontariusze – opiekunowie zostaną przeszkoleni ze swoich zadań o 
17.00. 
5 uczestników - 1 wolontariusz  
 
Godzina 18.30 – uroczyste rozpoczęcie testu 
Powitanie uczestników: Maciej Orłoś /do tej chwili Maciej jest niewidoczny dla 
dzieci, czeka na wyjście w garderobie, z której wyjdzie wprost na środek Sali/  
Katarzyna Nowakowska i Mistrz/milczy, macha łapką/ - 7 min  
Wyjaśnienie zasad testu i przedstawienie Jury – Maciej Orłoś. 
 
Maciej Orłoś odróżnia grupy po kolorach wstążek przy krzesłach, wita każdą z grup, 
może symbolicznie przybić piątkę z reprezentantem grupy. 
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W skład Jury wchodzą: 
1. Profesor Jelonek – doskonały pediatra, prezes zarządu Fundacji Ronalda 

McDonalda 
2. Bożena Ścieglińska – naczelna pielęgniarka Szpitala Pediatrycznego WUM 
3. Anna Sobota – mikrobilog, członek Rady Fundacji 
4. Aneta Komisarczuk – studentka medycyny, od 2 lat wolontariuszka programu 

Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda 

Przez cały czas trwania testu Jury siedzi w widocznym miejscu, może być 
„zaczepiane” przez Macieja Orłosia, wciągane do szybkiej wymiany zdań. 
 
 
I część  
a) 6 pytań łatwych - 10 min ( pytania są czytane przez Macieja Orłosia ale będą też 
widoczne na ścianie - rzutnik ) 
Po przeczytaniu pytania na odpowiedź dajemy 5 sek.  
b) piosenka -  w czasie występu wolontariusze sprawdzają odpowiedzi, przekazują je 
Mistrzowi a ten przekazuje je Maciejowi -  5 min 
c) omówienie wyników - rozmowa z publicznością o teście, o wrażeniach, o tym jak 
oceniają stopień trudności, po prostu miła rozmowa - 5 min 
 
II część  
a) 6 pytań średnich – proponujemy dać sekundę dłużej na odpowiedź - 6 s 
b) pokaz taneczny - w czasie tego występu wolontariusze sprawdzają odpowiedzi, 
wyniki zbiera Mistrz i przekazuje Marcinowi Orłosiowi  5 min 
c) omówienie wyników - rozmowa z publicznością, wciągnięciem do rozmów 
rodziców - 5 min  
III część  
a) 6 pytań trudnych - 10 min – 7 s na odpowiedź 
b) gra na instrumencie - w czasie występu wolontariusze sprawdzają odpowiedzi, 
wyniki zbiera od Mistrz i przekazuje Marcinowi Orłosiowi. Całość występu -  5 min 
c) omówienie testu - rozmowa z przewodniczącym Jury, profesorem Adamem 
Jelonkiem - 5 min. Temat rozmowy – wg. inwencji Macieja Orłosia. 
Zabawny, ciekawy. 
d) ogłoszenie wyników, Maciej wyczytuje imiona osób, które najlepiej rozwiązały test 
– 
 
Mistrz Mistrzów - 0 błędów - ……/zawsze może być więcej niż 1 osoba/ 
WiceMistrz - 1 błąd - ……… 
WicewiceMistrz - 2  błędy -…… 
 
 
Rozdanie nagród – jeszcze nie wiemy ile ich będzie – na pewno dostanie ją Mistrz 
Mistrzów lub jeśli będzie ich kilku każdy w tej grupie „0” błędów. Będziemy 
przygotowani na 10 jednakowych nagród. 
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Pamiątkowe zdjęcia z piosenką w tle z Było sobie życie - 15 min 
1 zdjęcie – WSZYSCY 
Podpisanie certyfikatów przez Macieja Orłosia – dostanie go każdy uczestnik testu. 
Maciej podpisując korzysta z stołu dla Jury, wystawionego na środek sali. 
 
 
Planowany czas akcji – 1.30 h – 2 h 
Ustawienie sali: grupy po 6 krzeseł - 5 uczestników testu i wolontariusz zawsze w 
koszulce Fundacji. Każda grupa krzeseł ma symboliczny kolor. 
Stolik dla jury – z Fundacji 
Krzesła dla rodziców - widzów w tylnej części Sali. 
Nagłośnienie + mikrofony 
 
 


