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

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

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

TEST KRAJOZNAWCZY / SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Podaj liczbę parków narodowych w Polsce ......
2. Podaj

nazwę

miejscowości,

gdzie

urodził

się

F.

Chopin

...............................
3. Jak nazywa się romantyczny park krajobrazowy położony koło
Nieborowa ......................
4. Dolina Pięciu Stawów Polskich znajduje się w: a/ Bieszczadach
b/Tatrach c/Sudetach
5. Zamki książąt mazowieckich w Czersku i Ciechanowie wzniesiono w
stylu a/barokowym b/klasycystycznym c/ gotyckim
6. Podaj

nazwę

najwyższego

szczytu

Gór

Świętokrzyskich

...................................
7. Wymień dwa regiony etnograficzne na Mazowszu, gdzie do dziś
przetrwała kultura ludowa .............................................................
8. Podaj nazwę miejscowości, w której jest muzeum Jana Kochanowskiego
...................................
9. Z

którym

bohaterem

narodowym

wiążą

się

Maciejowice

................................................
10. W jakim paśmie górskim są Trzy Korony ..........................................
11. Z

czego

znane

są

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

miejscowości

Złoty

Stok

i

Złotoryja

12. Podaj nazwę parku narodowego na Mazowszu, którego symbolem jest
łoś ...................................................................
13. Podaj nazwę parku narodowego, w którym występują ruchome wydmy
.................................................
14. Wymień

dwa

największe

jeziora

w

Polsce

........................................................
15. Wymień dwie formy szaty naciekowej występujące w polskich jaskiniach
..................................................................................
16. W

jakim

mieście

znajduje

się

słynny

żuraw

portowy

......................................
17. Podaj nazwę największego zamku w Polsce ......................................
18. Jak nazywa się dawna rezydencja Jana III Sobieskiego na przedmieściu
Warszawy .................................................
19. Podaj nazwy dwóch kompleksów leśnych w Polsce, gdzie żyją żubry
...............................................................................
20. Podaj nazwę grodziska, dawnego grodu kultury łużyckiej położonego w
pobliżu Żnina .................................................
21. Podaj nazwę miasta na Mazowszu, w którym rezydowali Władysław
Herman i Bolesław Krzywousty ...............................
22. Wymień

oba

parki

narodowe

położone

nad

Bałtykiem

..............................................................
23. W jakim mieście jest największa w Polsce kolekcja zegarów słonecznych
...............................................
24. Wymień dwa miejsca w Warszawie związane z postacią F. Chopina
.......................................................
25. Wymień dwie rzeki, których wody spiętrza Zalew Zegrzyński
......................................................
26. Zabytek techniki Kanał Augustowski znajduje się
a/ na Mazowszu b/ na Mazurach c/ na Suwalszczyźnie

27. Podaj

nazwę

najmłodszego

parku

narodowego

w

Polsce

....................................
28. Puszcza Jodłowa leży w a/Górach Świętokrzyskich b/Karkonoszach c/
Bieszczadach
29. Podaj nazwę renesansowego miasta założonego przez hetmana Jana
Zamoyskiego ...................................
30. Jaskinia Raj znajduje się w
a/Tatrach b/Górach Świętokrzyskich c/Sudetach
31. Podaj

imię

i

nazwisko

autora

słów

Mazurka

Dąbrowskiego

.............................................................................
32. Podaj nazwę miasta w którym urodził się Mikołaj Kopernik
..................................
33. Podaj

nazwę

miasta,

w

którym

jest

Panorama

Racławicka

zamków

na

Wyżynie

Krakowsko-

..............................................
34. Podaj

popularną

nazwę

Częstochowskiej ...............................................
35. Podaj przykład zamku w Polsce znanego z turniejów rycerskich
..........................................
36. Podaj

nazwę

najliczniej

odwiedzanego

sanktuarium

w

Polsce

......................
37. Podaj

nazwę

miejsca,

gdzie

spoczywa

najwięcej

królów

Polski.......................................
38. Wymień miasto w którym jest największa w Polsce kolekcja powozów
.............................................
39. Podaj przykład miasta w Polsce do dziś otoczonego murami obronnymi
..............................
40. Wymień nazwę najbardziej na północ wysuniętego miejsca w Polsce
..............................

41. Podaj nazwę miejscowości, gdzie według legendy myszy zjadły Popiela
........................
42. Góry

w

południowo

wschodnim

„narożniku”

Polski

to....................................................................................................................
.
43. Podaj nazwę stolicy woj. podkarpackiego .............................
44. Podaj nazwę miasta, gdzie w podziemiach kredowych można zobaczyć
ducha Bielucha ......................
45. Wymień nazwę

miasta, w którym urodził się Karol Wojtyła

........................
46. Podaj nazwę rzeki nad którą leży Opole ................
47. Święta Lipka znajduje się a/na Mazowszu b/w Wielkopolsce c/ na
Mazurach
48. Podaj

nazwę

parku

narodowego

położonego

koło

Kielc

....................................................................................................
49. Wymień

dwa

przykłady

rezerwatów

przyrody

w

Polsce

..............................
50. Wymień

nazwę

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

miasta,

gdzie

mieści

się

muzeum

zabawek

