XXXIX OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY
TURNIEJ
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY PTTK
Finał Centralny

GDAŃSK 9 -12 CZERWCA 2011 R.
Punkty:
Test krajoznawczy-szkoły ponadgimnazjalne
Województwo

.............…../100

Imię i nazwisko

Szkoła

Każde zadanie jest za 2 pkt. W zadaniu zamkniętym do wyboru należy wybrać
2 odpowiedzi, w pozostałych zgodnie z poleceniem.
1.

Które miasto:
a) nad morzem nie ma statusu uzdrowiska, ale są tam sanatoria z kąpielami borowinowymi
i łazienkami z ciepłą, morską wodą
……………………………………………………………………………………….
b) na Mierzei Helskiej jest uzdrowiskiem klimatycznym
……………………………………………………………………………………….

2.

W jakim kościele w Gdańsku:
a) powstaje największy na świecie ołtarz bursztynowy (ok. 8 ton)
……………………………………………………………………………………….
b) pochowany został Jan Heweliusz
……………………………………………………………………………………….

3.

Na podstawie planu rozpoznaj miasto, gdzie znajduje się dany obiekt. Wybierz odpowiedź.

a) Kościół Mariacki w Gdańsku
b) Katedra Oliwska
4.

c) w Gniewie
d) w Kwidzynie

W jakich budynkach w 2006r. powstało pierwsze w Polsce Muzeum Bursztynu
w Gdańsku.
a)…………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………...

5.

Na wystawie „Droga do Wolności” znajduje się tekst (ilu?)………postulatów
z Sierpnia 1980r. i wpisane (kiedy?)……………na listę UNESCO.
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6. Podaj 2 nazwy określające uzdrowisko SOPOT
a)

………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………
7.

Gdzie w województwie pomorskim znajduje się:
a)

Muzeum Wisły?.........………………………………………………………………

b) Dąb ”Bartuś”?....... …………………………………………………………………
8.

Co to są za organizmy występujące w Słowińskim PN?
a)

wydmuchrzyca……………………………………………………………………

b) turkan……………………………………………………………………………..
9.

Uzupełnij zdanie:
Na polskim wybrzeżu znajduje się (podaj liczbę)………….czynnych latarni morskich, najmłodszą
z nich jest( gdzie?)………………………………………………………

10. Podaj miejscowości:
Najwyższą latarnią o wysokości 65m jest jedna z najstarszych w ……………………..,
zaś najniższą o wysokości 13m jest w…………………………………………………..
11. Jak nazywa się:
a)

pierwszy statek pełnomorski zbudowany po II wojnie w Stoczni Gdańskiej?
…………………………………………………………………………………….

b) okręt – muzeum cumujący przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni ( należący do Polskiej Marynarki
Wojennej RP)?.
………………………………………………………………………………………
12. Gdzie na Pomorzu znajduje się:
a)

jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Guttenberga w autentycznej skórzanej
oprawie?……………………………………………………………………………

b) „mapa Libimusa” 1:235000 z 1618r. z opisem historyczno – gospodarczym
regionu?.……………………………………………………………………………
13. Podaj obiekty Gdańska, w których można obejrzeć
a)

największy renesansowy piec świata o wysokości 11m
……………………………………………………………………………………….

b) wielki zegar astronomiczny z ruchomymi figurami
……………………………………………………………………………………….
14. Co to jest carillon i gdzie się znajduje?
a)…………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………...
15. Wybierz postacie, które widnieją na Złotej Bramie od strony Zespołu Przedbramia:
a)

Pobożność

b) Wolność

c)

Sława

d) Sprawiedliwość

16. Jakie obiekty w województwie pomorskim zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
a)…………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………...
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17. Jakich miejscowości dotyczą te miana?
a)

stolica,, Krainy w kratę”…………………………………………………………..

b) przez Długosza zwana Bramą Pomorza……………………………………………..
18. Uzupełnij zdanie wybierając odpowiedzi:
Bazylika w Gdańsku Oliwie jest (najkrótszym/najdłuższym)…………………………
kościołem (pocysterskim/benedyktyńskim)…………………………………..na świecie.
19. W wyżej wymienionej Bazylice znajdują się unikalne zabytki sztuki sakralnej m.in. przepiękne (podaj
styl)………………………………….organy z ok. (podaj ilość w zaokrągleniu do
setek)…………….piszczałek.
20. Szlak Kamiennych Kręgów wiedzie przez następujące regiony ukształtowane podczas ostatniego
zlodowacenia
a)…………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………...
21. Które obiekty sakralne w województwie pomorskim mają charakterystyczne kształty
a)

dach jak wieko trumny - …………………………………………………………..

b) bryła przypomina statek pasażerski pływający po morzu-…………………………
22. Rozpoznaj obiekt województwa pomorskiego i podaj miejscowość

…………………………………………………………
23. Jakie miasto nazywane jest :
a) „Krakowem północy” i „polskim Carcassonne”……………………………………..
b) „Pomorskim Kazimierzem”…………………………………………………………..
24. Jakie rezerwaty przyrody znajdują się na terenie Gdańska:
a) „Ptasi Raj”
b) „Cisowa”
25. Wymień efekty działalności rzeźbotwórczej wybrzeża:
a)

c) „Beka”
d) ,,Mewia Łacha”

abrazji morskiej……………………………………………………………………

b) eolicznej……………………………………………………………………………
26. Na jakiej rzece jest:
a)

najstarsza w Polsce zapora (z przepustem i pochylnią)?..…………………………

b) najpiękniejszy, ale trudny szlak kajakowy prowadzący przez 10 długich jezior
rynnowych?…………………………………………………………………………
27. Między jakimi miastami jeździ „Pociąg Papieski”?
a)…………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………...
28. Co to jest „Papieżówka” i gdzie się znajduje?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
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29. Gdzie na Dolnym Śląsku znajdują się:
a)

zespół domów tkaczy z XVIII w?…………………………………………………

b) barokowa Bazylika Wniebowzięcia NMP w opactwie cysterskim?………………
30. Wymień najdłuższe jaskinie w:
a) Sudetach……………………………………………………………………………..
b) Jurze Krakowsko – Częstochowskiej………………………………………………..
31. Na podstawie rysunku rozpoznaj obiekty.

a)…………………….…………………b) …………………………………………..
32. Na podstawie planu rozpoznaj budowle.

a)…………………………………b)………………………………….………
33. Wymień co najmniej 2 miejscowości leżące na tak zwanym Bursztynowym Wybrzeżu, gdzie latem
odbywają się sławne Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu:
a)…………………………………………………………………………………………
b)…..…………………………………………………………………………………….
34. Do podanych informacji dopisz miejscowości, których one dotyczą:
a)

w zamkowej bibliotece znajduje się pierwsze wydanie dzieła Mikołaja Kopernika
,,O obrotach…”…………………………………………………………………

b) Muzeum – Pracownia Literacka A. Fiedlera (m.in. miłośnika przyrody)
……………………………………………………………………………………….
35. Gdzie znajduje się:
a)

największy w Polsce klasztor męski; miejsce kultu religijnego prawosławia; monaster
św. Onufrego z kompleksem cerkwi?
……………………………………………………………………………………….

b) cerkiew w stylu bizantyjskim z 13 cebulastymi kopułami; jedna z 2 takich budowli w Europie?
……………………………………………………………………………………….
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36. Wymień miejscowości, w których powstało:
a)

najstarsze (1955r.) i największe planetarium……………………………………….

b) Obserwatorium Astronomiczne mieszczące się w dawnej wieży ciśnień
.....................................................................................................................................
37. Gdzie znajduje się:
a)

jeden z najstarszych w Polsce dębów „Dąb Jana Bażyńskiego” (ok. 700 lat; 9,9m
obwodu)?…………………………………………………………………………

b) największy głaz narzutowy w Wielkopolsce, jeden z największych w kraju (22 m obwodu;
wysokość 3,5 m z szarego granitu)?……………………………………
38. Co kryje się pod nazwą „Akwedukty Puszczy Romnickiej” i gdzie się znajdują?
a)………………………………………………………………………………………..
b)………………………………………………………………………………………..
39. Gdzie można obejrzeć:
a)

rezerwat przyrody „Meteoryt Morasko” z największym kraterem o 100- metrowej średnicy, 12 m
głębokości?…………………………………………………………

b) platan klonolistny zwany Olbrzymem (obwód 20,5 m , 33 m wysokości) jeden z największych
w Polsce?....…………………………………………………………
40. Gdzie znajduje się:
a)

jedna z najstarszych w Polsce biblioteka z unikatowym kompletem 80 grafik
F. de Goi?....………………………………………………………………………

b) centralna biblioteka rolnicza na budynku, której jest tablica upamiętniająca powstanie
PTK?……………………………………………………………………
41. Z jakich miast pochodzili:
a)

Wanda Rutkiewicz?....………………………………………………………………

b) Aleksander Głowacki (Bolesław Prus)?…………………………………………….
42. Gdzie znajduje się:
a)

unikatowe, naturalne inhalatorium z wydobywającym się radonem?
………………………………………………………………………………………

b) największe uzdrowisko sudeckie ze szczawami?
………………………………………………………………………………………
43. Gdzie można zwiedzić:
a)

największy zamek na Śląsku i trzeci co do wielkości w Polsce?

...........................................................................................................................................
b) barokową Kaplicę Czaszek z 1776 r.?
…………………………………………………………………………………………...
44. Gdzie w Polsce:
a)

jest pomnik chrząszcza (ponad 2 m wysokości) wykonany z drewna lipowego?
……………………………………………………………………………………….

b) rośnie najgrubszy w Europie cis pospolity ( 1250 lat, 512 cm obwodu)?
……………………………………………………………………………………….
45. Jak nazywa się:
a)

najstarszy drewniany kościół w Polsce?…………………………...……………….

b) najmniejsze miasto Dolnego Śląska?……………………………….………………
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46. Gdzie w Polsce znajduje się:
a)

Rezerwat „Nietoperek”, jedno z największych skupisk nietoperzy w Europie?
……………………………………………………………………………………….

b) Jedyne w Polsce ZOO SAFARI utworzone w 1996 r.?
……………………………………………………………………………………….
47. Na podstawie planu rozpoznaj obiekt – podaj nazwę i miasto.

……………………………………

48. Rozpoznaj, gdzie się znajdują (wybierz po jednej odpowiedzi).

a) Toruń
b) Wrocław

c) Łańcut
d) Oleśnica

49. Jaką wysokość mają wodospady:
a)

Kamieńczyk…………………………………………………………………………

b) najwyższy w Polsce podziemny wodospad w Złotym Stoku……………………….
50. Jak nazywa się:
a)

Najdłuższe jezioro w Polsce?……………………………………………………….

b) Najgłębsze jezioro w Polsce?……………………………………………………….

Test przygotowała: Alina Dempc
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