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

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

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

TEST KRAJOZNAWCZY / SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1. Który

władców

Polski

zmarł

w

Sochaczewie

w

1138

r.

..................................................
2. Pod jaką nazwą przeszła do historii bitwa, która w 1939 r. toczyła się w
okolicach Kutna i Sochaczewa .................................
3. Podaj nazwę miejscowości, gdzie mieści się niewielkie muzeum
gwizdków ...............................
4. Podaj nazwę najgłębszego jeziora w Polsce .....................................
5. Podaj

nazwę

najwyższego

wzniesienia

polskich

nizin

.......................................
6. W

jakiej

miejscowości

jest

siedziba

zespołu

„Mazowsze”

.........................................
7. Do jakiej rzeki wpada Liwiec ................................
8. Kto jest twórcą charakterystycznego dla Otwocka stylu żartobliwie
zwanego „świdermajer” ................................................
9. Podaj nazwę miejscowości na Mazowszu nad Wisłą znanej z
zachowanych w kościele fresków romańskich ...............................
10. Podaj

nazwy

dwóch

ramion

delty

Wisły

..........................................................................................................
11. Podaj nazwę najwyższej zapory wodnej w Polsce ............................
12. Co to są i gdzie znajdują się „szumy” ...............................................
13. Na jakim obszarze Polski znajdują się wygasłe wulkany ..........................

14. Podaj nazwę miasta słynącego z krzywej wieży ...............................
15. Podaj

popularną

nazwę

Kanału

Elbląsko-Ostródzkiego

...................................................................
16. Gdzie występują śródlądowe wydmy paraboliczne:
a/Wyżyna Śląska b/Pogórze Sudeckie c/Nizina Mazowiecka
17. Podaj nazwy dwóch zasadniczych części Puszczy Kurpiowskiej
..................................................................
18. Podaj nazwy dwu miejscowości uzdrowiskowych w Beskidzie Sądeckim
.................................................................................
19. Podaj dwa przykłady Rezerwatów Biosfery UNESCO w Polsce
...........................................................................
20. Jak nazywa się miasto, koło którego jest skansen – Muzeum Wsi
Mazowieckiej .......................................
21. Podaj

dwa

przykłady

zabytków

romańskich

na

Mazowszu

...............................................................
22. Wymień

dwa

znane

szlaki

kajakowe

na

terenie

Mazur

i

Suwalszczyzny....................................................................
23. Podaj nazwę najstarszej szkoły w Polsce

i miasta, w którym się

mieści.......................................................................................................
24. Autorem legend warszawskich był:
a/Konstanty Ildefons Gałczyński b/Artur Oppman

c/Bolesław Prus

25. Spośród podanych nazwisk wskaż wykładowców kolegium jezuitów w
Pułtusku:
a/Mikołaj Rej b/Jakub Wujek
26. Wymień

4

parki

narodowe

c/Piotr Skarga

położone

w

woj.

małopolskim

.......................................................................................................................
..............................................................................................
27. W jakim mieście istnieje Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
.........................................

28. Grabarka jest świętą górą dla wyznawców
a/prawosławia b/unitów
29. Podaj

nazwę

najmniejszego

c/Tatarów polskich

parku

narodowego

w

Polsce

........................................................
30. Wymień dwa zabytkowe zespoły pałacowe z terenu Mazowsza
..............................................................................
31. Który

z

polskich

poetów

zwany

jest

„lirnikiem

Mazowsza”

...............................................................
32. Podaj nazwę miejscowości, w której jest Muzeum Romantyzmu
...............................................
33. Podaj nazwę miasta, w którym można podziwiać jedyny w Polsce obraz
hiszpańskiego malarza El Greco ...................................
34. Podaj

legendarną

nazwę

wieży

zamkowej

w

Kruszwicy

...............................
35. Podaj nazwę jaskini znajdującej się wewnątrz wzgórza wawelskiego
................................
36. Park-arboretum o największej w Polsce liczbie gatunków drzew i
krzewów znajduje się w ....................................
37. Podaj nazwę miasta w którym znajdowała się największa na terenie
Polski twierdza z okresu I wojny światowej ...................................
38. Wieś Bóbrka w Beskidzie Niskim znana jest z:
a/barokowego pałacu

b/uzdrowiska

c/najstarszej na świecie kopalni ropy naftowej
39. Podaj nazwę grupy etnicznej, która zamieszkiwała dawniej Beskid Niski
.............................
40. Z jakim wydarzeniem historycznym związany jest pomnik na Górze
Świętej Anny ..................................................................................
41. Podaj nazwę miasta, gdzie są słynne romańskie rzeźbione kolumny
................................

42. Podaj nazwę największego gotyckiego kościół w Polsce i miasta, w
którym się znajduje..................................................
43. Podaj nazwę miasteczka koło Bochni znanego z konkursu palm
wielkanocnych ..........................................................
44. Czym

się

wyróżnia

rezerwat

„Czarnia”

na

Kurpiach

............................................................................
45. Nieczynne wiadukty kolejowe na Suwalszczyźnie zwane akweduktami są
w: a/Suwałkach

b/Błaskowiźnie

c/Stańczykach

46. Podaj nazwę miasta, gdzie znajduje się jedyna w Polsce Biblia
Gutenberga .........................................
47. Podaj nazwę wioski, w której jest skansen Słowińców ..........................
48. Wymień imię króla Danii i Norwegii pochowanego w Darłowie
..........................
49. Podaj nazwę miejscowości koło Biskupina, gdzie jest muzeum kolei
wąskotorowych ...........................................
50. Podaj nazwę hitlerowskich fortyfikacji w rejonie Międzyrzecza
........................................................................................

