........................................................
(imię i nazwisko)

........................................................
(nazwa szkoły)

.......................................................
(nr drużyny)

TEST KRAJOZNAWCZY / SZKOŁY GIMNAZJALNE
1. Podaj

nazwę

miejscowości

na

Mazowszu,

gdzie

jest

muzeum

kolei

wąskotorowej................................
2. W którym roku Warszawa została stolicą Polski .................
3. Podaj

datę

(dzień,

miesiąc,

rok)

wybuchu

Powstania

Warszawskiego

...........................
4. Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego znajdował się hitlerowski obóz
zagłady:
a/ Oświęcim b/Brzezinka c/ Treblinka
5. Podaj nazwę zamku wzniesionego w XVII w. przez Ossolińskich, który miał tyle
wież ile jest pór roku, tyle dużych sal ile miesięcy oraz tyle okien ile jest dni w roku
........................................
6. Podaj nazwę miejscowości, która uważana jest za geometryczny środek Polski
........................
7. Podaj nazwę najwyższego szczytu polskich Bieszczadów ...........................
8. W jakiej miejscowości znajduje się skansen kurpiowski ...................................
9. Z jakich budowli słynie Modlin ...........................
10. Jak nazywa się kraina, gdzie występuje największa w Polsce depresja
............................
11. Podaj nazwę najwyższego pasma Gór Świętokrzyskich ...............................
12. W

jakim mieście

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

jest obraz

Leonarda

da

Vinci „Dama

z

łasiczką”

13. Gdzie

znajduje

się

neolityczna

kopalnia

krzemienia

pasiastego

.......................................................
14. Podaj

nazwę

największego

parku

narodowego

w

Polsce

.............................................
15. Wymień nazwy dwu miejscowości uzdrowiskowych w polskich Sudetach
.......................................................
16. Dębno Podhalańskie słynie z a/zamku b/barokowego pałacu

c/drewnianego

kościoła
17. Podaj nazwę morza, w zlewisku którego leżą rzeki Mazowsza ............................
18. Wymień miasto, w którym znajduje się najstarsza szkoła w Polsce ...................
19. Lipków w Puszczy Kampinoskiej uwieczniony został w książce :
a/ „Lalka” b/ „Ogniem i mieczem” c/ „Chłopi”
20. Wymień

oba

parki

narodowe

położone

w

Sudetach

............................................................
21. Podaj przykładowo

nazwę

jednej

miejscowości, w

której znajdują się

prehistoryczne kamienne kręgi ................................................
22. Podaj nazwę najstarszego w Polsce zakonu, który miał swoje klasztory m. in. w
Tyńcu i na Świętym Krzyżu ......................................................
23. Wąwóz Homole znajduje się w:
a/Tatrach

b/Karkonoszach

c/Pieninach

24. Największe zbiory sztuki secesyjnej w Polsce są w mieście ...................
25. Błędne Skały znajdują się w paśmie
a/Gór Sowich b/Gór Stołowych

c/Karkonoszy

26. Podaj nazwę ośrodka franciszkańskiego na Mazowszu założonego przez ojca
Maksymiliana Kolbego .................................
27. Podaj nazwę rzeki, której wody zasilają Jezioro Czorsztyńskie .....................
28. Jak się nazywają rumowiska skalne charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich
..............................
29. Podaj nazwę miasta, w którym jest Sztolnia Czarnego Pstrąga ..........................

30. Podaj nazwę miasta, w którym znajduje się muzeum związane z postacią
Kazimierza Pułaskiego ..............................
31. Wymień

dwie

miejscowości

w

Polsce,

w

których

są

tężnie

..................................................
32. Nazwij świątynie, które znajdują się w Bohonikach i Kruszynianach na Podlasiu
..............................
33. Podaj

nazwę

miasta,

w

którym

zmarł

Mikołaj

Kopernik

...................................................
34. Podaj nazwę pieszego szlaku czerwonego łączącego Kraków z Częstochową
..................................................
35. Podaj nazwę największej i najstarszej kalwarii w Polsce ...........................
36. Podaj nazwę miasta, w pobliżu którego są Góry Pieprzowe .................................
37. Podaj imię świętego, jednego z patronów Polski, którego relikwie są w katedrze w
Gnieźnie ......................................
38. Podaj nazwy dwu miejscowości, w których znajdują się zamki książąt pomorskich
..................................................................
39. Podaj nazwę zamku na Warmii, w którym mieszkał Ignacy Krasicki
.............................................
40. Podaj nazwę miejscowości znanej z barokowego kościoła, znanego sanktuarium z
pogranicza Warmii i Mazur .........................................
41. Wymień nazwę grodu mazowieckiego położonego u zbiegu Narwi i Bugu
..............................................................
42. Wymień

dwa

przykładowe

obrzędy

ludowe

kultywowane

na

Kurpiach

......................................................................
43. Gdzie znajduje się polski biegun zimna ...........................
44. Podaj nazwę miasta w którym znajduje się pałac zwany „podlaskim Wersalem”
...............................
45. Podaj nazwę znanego sanktuarium koło Konina ..............................

46. Podaj

nazwę

wioski,

w

której

jest

skansen

kaszubski

......................................................
47. Z

czego

słynie

nadmorska

miejscowość

Trzęsacz

...........................................................................................
48. Święto winobrania i muzeum wina są w mieście ......................................
49. Podaj nazwę świętej góry Słowian położonej koło Wrocławia .................
50. Podaj nazwę puszczy leżącej w widłach Bugu i Narwi ........................................

