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Test Krajoznawczy
Szkoły podstawowe
Imię i Nazwisko
Województwo
Każde zadanie jest za 2 pkt. W każdym zadaniu zamkniętym do wyboru należy wybrać 2 odpowiedzi.
1.

W Dusznikach Zdrój można zobaczyć:
a) coroczny Międzynarodowy Festiwal Chopinowski
b) teatr im. Witolda Gombrowicza znajdujący się w Parku Zdrojowym
c) barokowy ratusz z charakterystyczną wieżą
d) Muzeum Papiernictwa w budynku dawnej papierni z 1605 r.
2. Zaznacz poprawne zdania dotyczące Kruszwicy:
a) Mysia Wieża została zbudowana w VIII w.
b) Kruszwica była niegdyś jednym z głównych ośrodków państwa Polan.
c) Charakterystyczna kolegiata p.w. św. Piotra i Pawła zbudowana jest w stylu gotyckim.
d) Kruszwica leży nad jeziorem rynnowym – J. Gopło.
3. Najbardziej znane imprezy regionalne w województwie lubelskim to:
a) „Truskawkobranie”
c) festiwal kapel i śpiewaków
b) „Święto Chleba”
ludowych
d) „Chmielaki”
4. Strzelce Krajeńskie w województwie lubuskim:
a) zostały zbudowane na miejscu osady słowiańskiej przez Brandenburczyków
b) położone są w granicach historycznej krainy Krajny
c) otoczone są przez jedne z ciekawszych murów obronnych
d) mogą się poszczycić jedynym w Polsce ZOO Safari
5. Kalwaria Zebrzydowska:
a) znajduje się w województwie podkarpackim
b) została ufundowana przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego
c) składa się m.in. z 42 kapliczek w stylu późnego renesansu i baroku
d) została wpisana na Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO w 2010 r.
6. Kurpie:
a) to jedna z nizinnych krain etnograficznych
b) kojarzone są z wycinankami, bogatymi strojami ludowymi i różnorodnymi palmami
wielkanocnymi
c) podzielone jest na 4 części
d) ma stolicę w Lipkowie
7. Góra Świętej Anny w województwie opolskim:
a) nazywana była wcześniej Górą Świętego Jerzego
b) znajduje się na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego
c) zbudowana jest m.in. z bazaltu wydobywanego niegdyś w nieczynnym już kamieniołomie
d) znana jest z klasztoru paulinów
8. W województwie podkarpackim znajdują się następujące pasma górskie:
a) Góry Opawskie
c) Góry Złote
b) Bieszczady
d) Beskid Niski
9. Grabarka:
a) to najważniejsze sanktuarium prawosławne w Polsce
b) znana jest z cudownego źródełka, drewnianej cerkwi i tysięcy drewnianych krzyży
c) co roku odbywa się tutaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
d) to jedyny w Polsce żeński klasztor prawosławny
10. Bielsko – Biała:
a) jest stolicą województwa śląskiego
b) położona jest u stóp Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego
c) to jeden z większych ośrodków przemysłu włókienniczego w Polsce
d) znana jest m.in. z: zamka książąt Sułkowskich, jedynego w Polsce pomnika Marcina Lutra
oraz kolejki gondolowej na Szyndzielnię
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11. Główne rzeki województwa łódzkiego to:
a) Bzura
c) Pilica
b) Odra
d) Wda
12. W Krzemionkach Opatowskich możemy zobaczyć:
a) kopalnię soli kamiennej
b) kopalnię krzemienia pasiastego
c) rekonstrukcję osady neolitycznej
d) Muzeum Jurajskie
13. Liczne zespoły bunkrów z II wojny światowej w województwie warmińsko – mazurskim możemy
zobaczyć m.in. w:
a) Mamerkach
c) Górowie Iławeckim
b) Pieniężnie
d) Gierłoży
14. Największe skupiska leśne w województwie wielkopolskim to puszcze:
a) Notecka
c) Białowieska
b) Zielonka
d) Darżlubska
15. Które z poniższych miejscowości województwa zachodniopomorskiego mają status uzdrowisk:
a) Szczecin
c) Świnoujście
b) Sławno
d) Międzyzdroje
16. Miejscowości leżące na Szlaku Piastowskim to m.in.:
a) Inowrocław
c) Września
b) Gniezno
d) Konin
17. Międzynarodowy Szlak Cysterski:
a) został utworzony w 1990 roku przez Radę Europy
b) tworzą bardzo bogate i zbudowane głównie w stylu gotyckim klasztory cysterskie
c) w Polsce biegnie wzdłuż wschodniej granicy
d) biegnie m.in. przez: Sulejów, Wąchock, Koprzywnicę
18. Do szlaków zabytków architektury i przemysłu należą:
a) Szlak Tatarski
b) Szlak Kanałem Augustowskim
c) Szlak Architektury Drewnianej
d) Szlak Renesansu
19. Muzeum Henryka Sienkiewicza można zwiedzić w:
a) Oblęgorku
c) Woli Okrzejskiej
b) Warszawie
d) Nałęczowie
20. Szlak Orlich Gniazd:
a) znajduje się na Wyżynie Śląskiej
c) został utworzony w połowie
b) przebiega przez woj. śląskie
XX w.
d) jest szlakiem kolejowym
21. Główny Szlak Sudecki:
a) nosi imię Mieczysława Orłowicza
c) rozpoczyna się w Żywcu
b) jest najdłuższym szlakiem
d) leży na terytorium Polski,
pieszym w Sudetach
Słowacji i Ukrainy
22. Kanał Elbląski nazywany jest również Kanałem:
a) Augustowskim
c) Ostródzko - Elbląskim
b) Mazurskim
d) Elbląsko - Ostródzkim
23. Proszę rozpoznać poniższe obiekty oraz wskazać miejscowości, w których się znajdują:

..........................................................................................
24. Latarnie morskie możemy zobaczyć m.in. w:
a) Niechorzu
b) Mielnie

............................................................................

c) Łebie
d) Gąskach

25. Miejscowości związane z renesansem, leżące na Szlaku Renesansu to:
a) Kraków
c) Poznań
b) Warszawa
d) Tarnów
26. W województwie pomorskim znajdują się następujące parki narodowe:
a) Trójmiejski
c) Bory Tucholskie
b) Słowiński
d) Nadmorski
27. Na Pobrzeżu Kaszubskim znajdują się charakterystyczne kępy, m.in.:
a) Helska
c) Swarzewska
b) Pucka
d) Gniewińska
28. Do największych rzek województwa pomorskiego, wpadających do morza, należą:
a) Wda
c) Łeba
b) Brda
d) Reda
29. W Będominie znajduje się:
a) Muzeum Hymnu Narodowego
d) gotycki kościół im. św. Piotra
b) ruiny zamku krzyżackiego
i Pawła
c) Oddział Muzeum Narodowego
w Gdańsku
30. Dzielnicami Gdańska nie są:
a) Siedlce
c) Suchanino
b) Kolibki
d) Chwarzno
31. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku:
a) znajduje się na Wyspie Spichrzów
b) jest w posiadaniu pierwszego polskiego statku pełnomorskiego wybudowanego
po IIw.ś. - Sołdka
c) znajduje się w spichlerzach „Panna”, „Miedź” i „Oliwski”
d) zostało zamknięte w 2010 r.
32. Statki – muzea cumujące przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni to:
a) ORP Błyskawica
c) Dar Młodzieży
b) ORP Orzeł
d) Dar Pomorza
33. Proszę rozpoznać poniższe obiekty oraz wskazać miejscowości, w których się znajdują:

................................................................................... ....................................................................................
34. W Klukach można zobaczyć:
a) stary cmentarz Słowińców
c) muzeum ceramiki
b) skansen
d) muzeum przyrodnicze
35. „Czarne Wesele” to:
a) impreza folklorystyczna organizowana w Muzeum Wsi Słowińskiej
b) niegdyś czas wykopywania torfu
c) kaszubska nazwa ceremonii pogrzebowych
d) impreza folklorystyczna organizowana we Wdzydzkim Parku Etnograficznym
36. Festiwal Pomuchla:
a) odbywa się we Wdzydzach
b) organizowany jest co roku w Łebie
c) to inaczej Festiwal Dorsza
d) organizowany jest na cześć sławnego chleba słowińskiego
37. W Kościerzynie znajdują się następujące sanktuaria:
a) Matki Bożej Królowej Morza
c) Matki Bożej Bolesnej
b) Matki Bożej Królowej Kaszub
d) Matki Bożej Królowej Rodzin

38. Carillon:
a) znajduje się w Ratuszu Głównego Miasta oraz w kościele św. Katarzyny w Gdańsku
b) to słynny klarnet „gdański”
c) to instrument muzyczny składający się z dzwonów wieżowych
d) znajduje się w Bazylice Mariackiej
39. Droga Królewska w Gdańsku rozpoczyna się i kończy:
a) Bramą Wyżynną
c) Bramą Zieloną
b) Bramą Główną
d) Bramą Złotą
40. Dwa ostatnie kościoły mennonickie na Żuławach znajdują się w:
a) Nowym Dworze Gdańskim
c) Jeziorze
b) Janowie
d) Rozgardzie
41. W Słupsku co roku odbywają się cykliczne imprezy:
a) Truskawkobranie
d) Międzynarodowy Festiwal
b) Zjazd Kaszubów
Muzyki Rodzinnej
c) Jarmark Gryfitów
42. Zamek krzyżacki w Malborku
a) znajduje się nad Nogatem
d) jest wpisany na listę światowego
b) składa się z dwóch części
dziedzictwa UNESCO
c) posiada ponad 200 wystaw
43. Zaślubiny Polski z Morzem miały miejsce:
a) w 1920 roku
c) w Pucku
b) w 1921 roku
d) we Władysławowie
44. Zespół klasztorny w Żarnowcu należał do:
a) benedyktynek
c) paulinów
b) cysterek
d) dominikanek
45. W Wejherowie można zobaczy m.in.:
a) Pałac Przebendowskich
c) jedną z najmłodszych polskich
b) pomnik Jana Zamoyskiego
kalwarii
d) kolegiatę Świętej Trójcy
46. Twierdza Wisłoujście w Gdańsku:
a) jest Oddziałem Muzeum
c) kształtem przypomina cebulę
Narodowego w Gdańsku
d) leży nad prawym brzegiem
b) znajduje się w pobliżu Głównego
Martwej Wisły
Miasta
47. Sopockie Molo:
a) stanowi przedłużenie ulicy
c) jest konstrukcji betonowej
Świętojańskiej
d) ma długość 450 metrów
b) zostało wybudowane w 1927
48. Rezerwat Pełcznica w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
a) obejmuje jeziora Pałsznik
c) jest najmniejszym rezerwatem
i Wygoda
w TPK
b) chroni rzadkie rośliny
d) chroni las buczynowy
naczyniowe
49. Starogard Gdański
a) jest stolicą Kociewia
c) leży nad rzeką Wierzycą
b) słynie z pięknej parowozowni
d) był niegdyś siedzibą Krzyżaków
50. Ludowe instrumenty muzyczne z Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach to:
a) buzuny
d) burczybas
b) dudki
c) diabelskie skrzypce
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