XXXIX OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY PTTK
Finał Centralny
GDANSK 9 - 12 CZERWCA 2011 R.
Test Krajoznawczy
Szkoły gimnazjalne
Imię i Nazwisko
Województwo
Każde zadanie jest za 2 pkt. W zadaniu zamkniętym do wyboru należy wybrać
2 odpowiedzi, w pozostałych zgodnie z poleceniem.
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1.

Największe w Polsce wiadukty o wysokości 31,5 m i długości ponad 150 m, położone obok wsi
Stańczyki w gminie Dubeninki, z daleka przypominają:
a) rzymskie akwedukty
b) greckie akwedukty
i zwane są ,, Akweduktami Puszczy ………..”
c) Augustowskiej
d) Rominckiej
2. Kanał Augustowski łączy:
a) Bug
c) Narew
b) Czarną Hańczę
d) Biebrzę
3. W Nałęczowie znajduje się:
a)

Muzeum (kogo – imię i nazwisko)……………………………………………………………..

b) barokowo-klasycystyczny Pałac ……………………………………………..
Miasto z pięknie położonym na zboczu doliny Starym Miastem, z prehistorycznym Kopcem Tatarskim
i fortem austriackim „Zniesienie” oraz z Muzeum Archidiecezjalnym znanym z dużego zbioru ikon
a także Muzeum Dzwonów i Fajek to:
a) ……………………………………………………………
b) w województwie ………………………………………..
5. Drewniana zabudowa jest wspólną cechą miast:
a) Krynica
c) Lipnica Murowana
b) Lanckorona
d) Gorlice
6. W Tarnowskich Górach udostępniona do zwiedzania jest:

4.

a) Sztolnia ,,…………………………………………………..”
7.

8.

9.

b) w miejscu dawnej kopalni rudy …………………………..
Najważniejszymi zabytkami miasta Brzeg są:
a) Muzeum Wsi Opolskiej
d) Zamek zwany ,,Śląskim
b) Muzeum Piastów Śląskich
Wawelem”
c) Zamek-Muzeum Zagłębia
Międzynarodowy Ośrodek Spotkań Młodzieży, powołany przez rządy Polski i Niemiec znajduje się w:
a) Zielonej Górze
c) w woj. dolnośląskim
b) Krzyżowej
d) w woj. lubuskim
W latach II wojny światowej w rejonie wsi Boryszyn, Pniewo i Kałowa przebiegała główna linia
niemieckiej obrony. Tworzyły ją żelbetowe schrony i zapory przeciwczołgowe sprzężone z budowlami
hydrotechnicznymi. Rejon ten nosi nazwę MRU. Rozszyfruj ten skrót.
MRU to ……………………………………………………………………

MRU znajduje się w województwie................................................................
10. Zamek Książąt Pomorskich to okazała budowla:
a) Słupska
c) Gdańska
b) Kołobrzegu
d) Szczecina
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11. Do podanych obiektów przyrodniczych dopisz miejsca, w których one występują:
Wierzchlas, Świerkocin, Węże, Hniszów
a)

,,Dąb Bolko”…………………………………………………………………..

b) Rezerwat ,,Cisy Staropolskie”…………………………………………………
c)

Zoo Safari……………………………………………………………………...

d) Rezerwat geologiczny………………………………………………………....
12. Rezerwat „Niebieskie Źródła” tworzą dwa wywierzyska oddzielone wyspą. Barwa źródeł spowodowana
jest refleksem światła słonecznego. Czysta woda przefiltrowana przez ławice piasku i wapienie
pochłania promienie czerwone, przepuszcza zaś promienie niebieskie i zielone. Rezerwat ten znajduje
się:
a) w pobliżu Tomaszowa
c) nad Bzurą i jej dopływami
Lubelskiego
d) nad Pilicą i jej dopływami
b) w pobliżu Tomaszowa
Mazowieckiego
13. Który z pisarzy polskich, z okazji swojego jubileuszu 25-lecia twórczości, otrzymał, zakupiony
ze składek społeczeństwa z trzech zaborów oraz Polonii, dworek w Oblęgorku.
Podaj imię i nazwisko tego pisarza…………………………….............................................
14. Konstrukcja ta znana jest głównie z Ciechocinka, ale jest też m.in. w Inowrocławiu i Konstancinie koło
Warszawy. Podstawą jej działania jest źródło solankowe, z którego solanka wtłaczana jest na wysokość
ok. 6m i przepuszczana przez gałązki tarniny, na których rozpryskuje się na drobne kropelki.
Umieszczone w środku tej konstrukcji „grzybki”, za pomocą sprzężonego powietrza, rozpylają solankę
na lekką mgiełkę, wykorzystywaną do inhalacji.
Konstrukcja ta nosi nazwę……………………………
15. Podaj imiona i nazwiska literatów, których muzea znajdują się w:
a)

Opinogórze Górnej ……………………………………………………

b) Stawisku ………………………………………………………………
16. Najdłuższy w Polsce prostokątny rynek:
a) jest w Gnieźnie
c) jest w Pułtusku
b) ma 350m długości
d) ma 400m długości
17. Na zachodniej ścianie renesansowego ratusza znajduje się, przeniesiony z kościoła farnego, wzorzec
„pręta” – dawnej miary długości (4,35 m). Ten ratusz z :prętem” znajduje się w:
a) Chełmnie
c) w woj. kujawsko-pomorskim
b) Chełmży
d) w woj. zachodnio-pomorskim
18. Do podanych miejscowości dopisz niżej wymienione nazwy:
wąwozy lessowe, rezerwat archeologiczny, Muzeum Romantyzmu, Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa
a)

Biskupin-…………………………………………………………..

b) Opinogóra-…………………………………………………………
c)

Rakoniewice-……………………………………………………….

d) Kazimierz Dolny-…………………………………………………..
19. Duży Szlak Tatarski wiedzie przez dawne folwarki tatarskie nadane przez Jana III Sobieskiego. Podaj
nazwę miasta leżącego na:
a)

początku szlaku-……………………………………………………

b) końcu szlaku-……………………………………………………….
20. Przyporządkuj miejsca na trasie Kórnickiej do właściwych im atrakcji turystycznych:
a) Kórnik
1) Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera
b) Rogalin
2) dęby szypułkowe „trzej bracia”
c) Puszczykowo
3) Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego
d) Szreniawa
4) Arboretum Instytutu Dendrologii PAN
Odpowiedź:
a b c d
21. Podaj nazwę przygranicznego Parku Narodowego, w którym występują muflony. Park ten został
wpisany na listę UNESCO jako Światowy Rezerwat Biosfery.
Odp. …………………………………………………………………
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22. Puszcza Jodłowa w Górach Świętokrzyskich nosi imię jej piewcy i obrońcy.
Był nim (imię i nazwisko):……………………………………………………………………..
23. Na szlaku Zakonu Cystersów znajdują się m.in.:
a) Bohoniki
c) Wąchock
b) Sulejów
d) Nietupa.
24. Oprócz Mikołaja Kopernika i pierników Toruń słynie też z Krzywej Wieży. Inna Krzywa Wieża
znajduje się na Śląsku. Jest to dzwonnica o wysokości 34m odchylona od pionu o ok. 1,5m.
Naprzeciwko niej, w renesansowym Dworze Kaufmana mieści się interesująca regionalna izba
pamiątek, w której największą atrakcją jest Laboratorium Frankensteina. Którego z niżej wymienionych
miast dotyczy powyższy opis:
a) Ząbkowice Śląskie
c) na Dolnym Śląsku
b) Siemianowice Śląskie
d) na Górnym Śląsku
25. Park romantyczny założyła tu, w pobliżu Łowicza, Helena z Przeździeckich, żona Michała Hieronima
Radziwiłła. Znajdują się w nim m.in.: Kaskada i Chata przy Wodospadzie, Świątynia Diany, Łuk
Grecki, Domek Gotycki. Dom Murgrabiego i inne obiekty usytuowane w ogrodzie typu angielskiego.
Ten park znajduje się w:
a) Rogowie
c) woj. łódzkim
b) Arkadii
d) woj. mazowieckim
26. Słynnych organów z XVIII wieku – dzieła Jana Wulfa – można słuchać w:
a) Gdańsku-Oliwie
c) katedrze
b) Gdańsku-Wrzeszczu
d) bazylice
27. Skrzyżowanie jakich cieków wodnych tworzy akwedukt w Fojutowie:
a) Kanału Brdy
c) Wierzycy
b) Czerskiej Strugi
d) Zagórskiej Strugi
28. W okolicach Chojnic znajduje się kilka szlaków turystycznych, prowadzących m.in. przez tereny Parku
Narodowego „Bory Tucholskie” i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Na jednym z nich spotkać
można kilka jezior lobeliowych, o bardzo czystej wodzie.
Szlak ten nazywa się:…………………………………………………..
29. Generał Józef Haller dokonał zaślubin Polski z morzem - wrzucił do morza okolicznościowy pierścień.
Kiedy(dokładna data) i w jakim mieście odbyła się ta uroczystość?
Odp. ……………………………………………………………..
Kurhany i kręgi kamienne w woj. pomorskim znajdują się w:
Sulęczynie
c) Klukowej Hucie
Węsiorach
d) Odrach
Cel licznych pielgrzymek Kociewiaków i Kaszubów znajduje się w:
a) Piasecznie
c) Pucku
b) Pelplinie
d) Sianowie
32. W województwie pomorskim są dwie tzw. kalwarie - miejsca, w których można się przejść ścieżkami
łączącymi ponad dwadzieścia kapliczek, umiejscowionych na okolicznych wzgórzach. Podaj ich
nazwy:

30.
a)
b)
31.

a) Kalwaria ……………………………………………
b) Kalwaria …………………………………………….
33. W Wirtach koło Starogardu Gdańskiego znajduje się:
a) skansen kaszubski
c) Arboretum
b) ogród dendrologiczny
d) Muzeum Kolejnictwa
34. „Bliza” to po kaszubsku-……………………………………………………………….
35. W Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie znajdują się m.in.:
c) mapa Libinusa
a) jedyny w Polsce egzemplarz
d) cynowe sarkofagi książąt
Biblii Gutenberga
pomorskich
b) trzy monstrancje z XVII w
36. W rezerwacie ”Lubygość” koło Sierakowic znajduje się niewielka jaskinia w polodowcowym
zlepieńcu. Znacznie większa jaskinia powstała w utworach polodowcowych, objęta ochroną
rezerwatową, znajduje się w:
a) Puszczy Darżlubskiej
c) Wejherowie
b) Borach Tucholskich
d) Mechowie
37. Najcenniejszym elementem krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych są:
a) krzyże przydrożne
c) cmentarze mennonickie
b) drewniane kościoły
d) domy podcieniowe
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38. Muzeum Hymnu Narodowego znajduje się:
a) w Kościerzynie
c) nad Wierzycą
b) w Będominie
d) nad Redą
39. W Helu można zobaczyć m.in.:
a) Muzeum Rybołówstwa
c) obserwatorium astronomiczne
b) fokarium
d) ogród zoologiczny
40. W Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku znajduje się:
c) Muzeum Historii Miasta Gdańska
a) Wielka Sala Rady zwana Salą
Czerwoną
d) Muzeum Archeologiczne
b) Sala Rycerska
41. Twierdza Wisłoujście w Gdańsku to:
a) półwysep
b) XV-XVI w. zabytek sztuki obronnej
c) miejsce rozpoczęcia II wojny światowej
d) miejsce z latarnią morską czynną do XVIII w.
42.Jeden z największych i najpiękniejszych pieców kaflowych:
a) znajduje się w Domu Uphagena
c) ma wys. 11 m
b) znajduje się w Dworze Artusa
d) ma wys. 15 m
43.W kościele Św. Katarzyny w Gdańsku znajduje się m.in.:
a) wielki zegar astronomiczny z ruchomymi figurami
b) obraz Św. Jana Kantego z 2 poł. XIIIw.
c) gotycki tryptyk z ok. 1515r z obrazem ,,Koronacja NMP”
d) epitafium poświęcone Janowi Heweliuszowi zmarłemu w 1687r.
44. Uzupełnij zdanie:
W hafcie kaszubskim dominują kolory: trzy odcienie niebieskiego, zielony, żółty,
…………………………………………. i ………………………………………..
45. Pierwsze w Polsce muzeum etnograficzne powstało :
a) w 1910 r.
c) w 1906 r.
b) we Wdzydzach Kiszewskich
d) we Wdzydzach Tucholskich
46. Nad jakimi rzekami leży Gniew z zamkiem pokrzyżackim:
a)

………………………………………..

b) ……………………………………...
47. W dzielnicy Gdańska – Oliwie - znajduje się kilka zabytkowych obiektów sakralnych: Katedra, Pałac
Opatów, Muzeum Diecezjalne. Położone są one w otoczeniu Parku Opackiego. Czyje imię nosi ten park
(podaj imię i nazwisko)?
Odp. ……………………………………………………………..
48. Na iglicy hełmu Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku umieszczony jest posąg króla:
………………………………………………………………………………..
49. Drogę Królewską w Gdańsku otwiera i zamyka :
a) Brama Wyżynna
c) Brama Zielona
b) Krowia Brama
d) Złota Brama
50. Wśród wielu zabytków centrum Gdańska nad Radunią są Krzyżackie Młyny.
Podaj ich nazwy.
a)

…………………………………………………………..

b) …………………………………………………………..

Test przygotowały: Alina Dempc, Anna Gołaszewska
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