Konkurs „ Podróż po ziemi ojczystej z bohaterami literackimi”.
1. Danuśka uratowała Zbyszkowi życie w:
a) Krakowie
b) Ciechanowie
c) Tyńcu
d) Warszawie
2. Najwięcej stali w Polsce wytapia się w Hucie im. T. Sendzimira. Znajduje się ona w:
a) Katowicach
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Gliwicach
3. Polowanie, w trakcie którego Zbyszko ocalił Danusię, księżnę Annę Danutę
i de Lorcha odbyło się w:
a) Bogdańcu
b) Spychowie
c) Przasnyszu
d) Moczydołach
4. Miasto, o którym mowa w powyższym zadaniu znajduje się na terenie województwa:
a) podlaskiego
b) mazowieckiego
c) warmińsko-mazurskiego
d) kujawsko-pomorskiego
5. Maćko i Zbyszko jechali do Krakowa:
a) na uroczystości związane z narodzinami następcy tronu
b) odwiedzić dawnych druhów
c) napaść na posła krzyżackiego
d) Zbyszko chciał wybrać sobie damę serca
6. Zwężenie Bramy Krakowskiej dzieli pas kotlin podkarpackich na dwie części:
Kotlinę Oświęcimską i Kotlinę Sandomierską. Który z powyższych surowców
mineralnych wydobywany jest w Kotlinie Sandomierskiej?
a) sól kamienna
b) węgiel kamienny
c) rudy miedzi
d) siarka

7. Krzyżacy więzili Danusię w:
a) Malborku
b) Szczytnie
c) Olsztynie
d) Jansborku
8. Malbork - miasto położone nad Nogatem, na południowym- wschodzie od krainy
utworzonej przez Wisłę. Jak nazywała się ta kraina:
a) Wysoczyzna Elbląska
b) Żuławy Wiślane
c) Pobrzeże Gdańskie
d) Nizina Staropruska
9. Zbyszko pojedynkował się z Rotgierem, aby:
a) zaprezentować swoją zbroje
b) zdobyć rękę księżniczki
c) udowodnić, że to Krzyżacy porwali Danusię
d) udowodnić, że zasłużył na pas i ostrogi rycerskie
10. Warszawa jest położona na terenie Warszawskiego Okręgu Przemysłowego. Jest to
drugi pod względem wielkości okręg przemysłowy w Polsce. Wybierz czynnik, który
przyczynił się najbardziej do rozwoju tego regionu:
a) występowanie surowców mineralnych
b) duże zasoby wody
c) inwestycje zagraniczne
d) duże obszary gruntów ornych
11. Balladyna mieszkała w chacie niedaleko jeziora:
a) Gopło
b) Śniardwy
c) Jamno
d) Hańcza
12. Jezioro, o którym mowa w powyższym zadaniu to jezioro polodowcowe (podaj typ
genetyczny):
a) morenowe
b) wytopiskowe (oczko)
c) karowe (cyrkowe)
d) rynnowe

13. Kirkor zginał w bitwie o:
a) Kraków
b) Grunwald
c) Poznań
d) Gniezno
14. Poznań, Olsztyn, Szczytno, Gniezno - to miasta położone na terenie, gdzie występuje
krajobraz:
a) młodoglacjalny
b) staroglacjalny
c) zniszczony przez działalność człowieka
d) ze starymi strukturami geologicznymi
15. Władczynią jeziora Gopło była:
a) Balladyna
b) Rusałka
c) Goplana
d) Skierka
16. Na południe od Jeziora Gopło, wydobywa się sól kamienną w zagłębiu:
a) Kujawskim
b) Kłodawskim
c) Wielkopolskim
d) Bełchatowskim
17. Powieściowy Kleryków to:
a) Kraków
b) Radom
c) Kielce
d) Warszawa
18. Góry Świętokrzyskie to góry Stare. Ich najwyższym szczytem jest:
a) Łysa Góra
b) Łysica
c) Łysogóra
d) Śnieżka
19. Ucząc się w gimnazjum klerykowskim mieszkał u p. Płoniewiczów:
a) Tymkiewicz
b) Wałecki - Figa
c) Zygier
d) Radek

20. Jak nazywają się rozległe skalne rumowiska, znajdujące się na stokach Łysogór,
zbudowanych z bardzo starych kwarcytów kambryjskich, efekt rozpadu skał w
wyniku wietrzenia fizycznego (mrozowego)
a) okruchy powstałe z wysychania
b) okruchy insolacyjne
c) stożki piargowe
d) gołoborza
21. Po raz pierwszy zostaje przywieziony do Klerykowa przez matkę na egzamin do
gimnazjum:
a) Borowicz
b) Daleszowski
c) Radek
d) Gontala
22. Góry Świętokrzyskie i ich okolice to kolebka polskiego górnictwa i hutnictwa. Dziś
można oglądać prymitywne piece zwane dymarkami, w których wytapiano:
a) rudy miedzi
b) rudy cynku

c) rudy żelaza
d) rudy uranu
23. Wydalony z gimnazjum Warszawie przybywa do Klerykowa:
a) Zygier
b) Borowicz
c) Radek
d) Tymkiewicz
24. Na północny - zachód od Warszawy znajduje się jeden z największych parków
narodowych w Polsce. Wybierz poprawną nazwę:
a) Białowieski PN
b) Kampinoski PN
c) Poleski PN
d) Wielkopolski PN
25. Musi opuścić Kleryków i wraz z rodziną wyjechać w głąb Rosji:
a) Kostriulew
b) Zabielskij
c) Biruta
d) Radek

26. Polska graniczy z Rosją:
a) na wschodzie
b) na zachodzie
c) na południu
d) na północy
27. Rudy, Alek i Zośka pochodzą z:
a) Warszawy
b) Kielc
c) Krakowa
d) Radomia
28. Przez Warszawę przepływa Wisła. Jest to jej środkowy bieg. Jaki rodzaj działalności
morfologicznej rzek charakterystyczny jest dla tego odcinka rzeki?
a) erozja denna
b) akumulacja
c) erozja boczna
d) erozja wsteczna
29. 30 marca 1943r. zmarli:
a) Zośka i Rudy
b) Alek i Zośka
c) Heniek i Rudy
d) Rudy i Alek
30. Liczba ludności Warszawy wynosi:
a) 3 mln
b) 800 tyś.
c) 1,7 mln
d) 1,2 mln
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