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II PODKARPACKI KONKURS TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY 
Organizatorzy konkursu:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie 

i Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych (WSETiNS) w Kielcach  
Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem: Prezydenta Miasta Krosna oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

Szkoły ponadgimnazjalne – etap wojewódzki( marzec 2011) 

 
1. Od 1 stycznia 2011 r. …………………………… jest obok Jarosławia i Radymna trzecim miastem 
       w powiecie jarosławskim. 
 
2. Granica województw podkarpackiego i świętokrzyskiego biegnie Wisłą, a tylko część południowa miasta 

…………………………………….(woj. świętokrzyskie) położona jest na niskim, prawym brzegu rzeki. 
 
3. Ulanów położony jest nad Sanem w miejscu, gdzie uchodzi do niego ……………………………………… 

 
4. Jasło położone jest u zbiegu rzek: ……………………….. , ………………………. , ………………………… 

 
5. Jadąc z Pilzna do Rzeszowa drogą krajową  A4, mijamy kolejno: 

a) Sędziszów Małopolski, Dębicę i Ropczyce 
b) Ropczyce, Dębicę i  Sędziszów Małopolski 
c) Dębicę , Ropczyce i Sędziszów Małopolski 

 
6. Osobliwością hydrologiczną rezerwatu ……………………………….... (naturalnego rumowiska skalnego 

piaskowca) w gminie Baligród , jest źródło wody mineralnej zawierającej siarczki ……………………...…. 
 

7. Przedmiotem ochrony rezerwatów „Kretówki”, „Wadernik”, „Tysiąclecia” są stanowiska ………………… 
……………………………….……….. , drzewa o silnie trujących nasionach. 
 

8. Rezerwat przyrody ………………………………………………………………………. obejmuje meandrowy 
odcinek rzeki Osławy - zwany Łokciem. Osława opływa w tym miejscu niewielkie wzgórze              
Łokieć  (515m n.p.m.) zataczając na odcinku ok. 1,8km łuk przypominający swym kształtem omegę. 
Ciekawostką jest fakt, że do pełnego zamknięcia omegi brakuje zaledwie sto parę metrów. 
 

9. Rezerwat „Skarpa Jaksmanicka” został utworzony w celu ochrony…………………………………………... 
 

10. Do rezerwatu ………………………………..., najmniejszego r. florystycznego w Polsce przyjeżdżają       
w maju turyści zachwycać się widokiem i zapachem kwitnącej wówczas rośliny.  Jest to jej jedyne        
w Polsce naturalne stanowisko …………………………………………………………………………………... 

 
11. Piesze wycieczki na Górę Winiarską, Przednią, Żabią, Przymiarki można robić przebywając w Zdroju: 

a) Rymanów                                  b)   Polańczyk                                c)   Iwonicz 
 

12. „Diabelski Kamień”, „Kaskady Sopotu”, rezerwat „Sołokija” to atrakcje turystyczne w rejonie uzdrowiska: 
a)  Iwonicz                                    b)   Horyniec                                  c)   Rymanów 

 
13. Sanatoria  „Dom Zdrojowy", „Jawor", „Modrzew" znajdują się w uzdrowisku: 

a) Polańczyk                                 b)   Iwonicz                                     c)   Horyniec 
 

14. Obiekty uzdrowiskowe „Biały Orzeł", „Ustronie", „Stare Łazienki" i „Pod Jodłą" znajdują się w Zdroju: 
a) Rymanów                                  b)   Iwonicz                                     c)   Horyniec 

 
15. Pomniki Wincentego Pola, Wojciecha Oczki,  Jana Pawła II możemy spotkać w uzdrowisku: 

a) Iwonicz                                      b)   Rymanów                                 c)   Horyniec 
 

16. W zamku tym można podziwiać wspaniale urządzone sale, m.in. Rycerską czyli balową, Muzyczną, 
Herbową oraz bibliotekę. Jest to zamek w: 



 

 

a)  Przecławiu                                       b)   Krasiczynie                                c)   Sieniawie 
 

17. Po pożarze w 1898 r. podczas restauracji zamku w narożnej komnacie parteru urządzono secesyjną 
Kaplicę. Kaplica została ozdobiona imponującymi witrażami Józefa Mehoffera oraz ołtarzem z  obrazem 
Jacka Malczewskiego „Matka Boska Niepokalana”. Jest to zamek w: 
a) Sanoku                                            b)   Baranowie Sandomierskim         c)   Przemyślu 

 
18. W parku tego zamku rosną dęby i lipy upamiętniające narodziny dzieci Sapiechów . Jest to zamek w: 

a) Łańcucie                                          b)   Sieniawie                                    c)   Krasiczynie 
  

19. Najpiękniejszymi komnatami tego zamku są: Sala Balowa, Apartament Chiński i Wielka Jadalnia.  
Jest to zamek w: 
a) Przeworsku                                     b)   Łańcucie                                      c)   Krasiczynie 

 
20. W zamku  tym mieści się Muzeum Historyczne, a  w  budynku dawnych stajni cugowych znajduje się 

Dział Historii Pożarnictwa. Zbiory te zgromadzone zostały dzięki pasji kolekcjonerskiej L. Trybalskiego. 
Kolekcję tę udostępniono do zwiedzania już w 1956 r. Jest to zespół zamkowo- parkowy w: 
a) Łańcucie                                         b)   Dubiecku                                      c)  Przeworsku 

 
21. Na ekspozycji Muzeum …………………………………………………………..w …………………………….. 

znajdują się historyczne i współczesne dzwony i inne przedmioty ludwisarskie oraz historyczne                           
i współczesne fajki. 
 

22. W aranżowanych w stylu i duchu końca XIX wieku wnętrzach Muzeum ……………………………..…….. 
w ……………………... możemy prześledzić rozwój i poznać życie codzienne Fabryki - fotografie, dawne 
dokumenty, dyplomy, stare etykiety, zachowane butelki o bardzo nieraz wyszukanych kształtach. 
 

23. W budynku dzisiejszego Muzeum ……………………………………….w ……………………od 1890 roku 
mieścił się zakład zegarmistrzowski, a w latach 1901 - 1938 był on siedzibą Pierwszej Krajowej Fabryki 
Zegarów Wieżowych prowadzonej przez Michała Mięsowicza. Wyprodukowano tu około 280 
mechanizmów zegarowych. 

  
24. Skansen - Muzeum ……………………………………………………………………….w …………………….. 

jest obiektem unikalnym w skali światowej. Na tym skrawku polskiej ziemi narodził się przemysł, który  
w II połowie XIX w. popchnął  świat w kierunku niebywałego dotąd rozwoju cywilizacyjnego. 

 
25. Oprócz cennej kolekcji „obrazów na desce”,  Muzeum ………………………………… w…………...………       

posiada m.in. zbiór monet, a wśród nich najcenniejszą i zarazem najstarszą znalezioną na terenie 
Polski - złotą monetę celtycką, datowaną na II w. p.n.e. Jest to stater typu Nike, będący wiernym 
naśladownictwem monet Aleksandra Macedońskiego. Moneta została znaleziona w 1965 r. w Trepczy.  

 
26. W skład tego zespołu wchodzi kościół w randze Bazyliki Mniejszej(1928) z cudownym obrazem Matki 

Boskiej, koronowanym papieskimi koronami w 1752r. (sanktuarium maryjne Matki Bożej Pocieszenia)    
i klasztor. Jest to zespół Kościelno- Klasztorny ……….…………………………w…………………….… 
 

27. Założycielką tego zakonnego zgromadzenia była w 1894 r. bł. Maria Teresa Ledóchowska,  a jeden z 
pięciu domów zakonnych działających w Polsce mieści się na Podkarpaciu. Przy klasztorze znajduje 
się muzeum, którego najstarszą i najbogatszą kolekcję stanowią zbiory z Afryki .Jest to Zgromadzenie 
………………………………………………………………………………………….…w……………………… 

 
28. Klasztor mieści się w obiekcie wybudowanym w stylu szwajcarskim i od początku w części pełnił rolę 

pensjonatu- letniska. Wśród osób wypoczywających tu był m.in. prof. Kazimierz Bartel - trzykrotny 
premier RP ,oraz Karol Wojtyła - ówczesny ksiądz-doktor. Jest to Klasztor Zgromadzenia…………..…… 
……………………………………………………………………………………………w ……………………….. 
 

29. Sanktuarium przy klasztorze ze względu na szczególny kult Męki Pańskiej nazwane jest Jerozolimą 
Wschodu, a ze względu na obecność cudownego obrazu Matki Bożej-Jasną Górą Podkarpacia. Jest to  
Klasztor ………………………………........................ w ………………………………………………………… 



 

 

 
30. Początki sanktuarium sięgają 1381 r., kiedy to pasterze zobaczyli na drzewie dzikiej gruszy figurę Matki 

Bożej. Wybudowano w tym miejscu kaplicę, którą zastąpił murowany kościół gotycki później 
przebudowany w stylu renesansowym.  Początkowo miejscem tym opiekują się Jezuici , a od 1777 r. 
jest to  Klasztor ……………………….…i Bazylika(1966)MB ……………………..…w ……………………… 

 
31.  „ Miodowa”, „ Rycerska”, „ Droga kupców”, Lochy Tatarskie” to nazwy ...……………...………tworzących 

………………………………………………………………………………………..w  Rzeszowie. 
 

32. Plac w centrum Iwonicza Zdroju to: 
a) Pl. Załuskich                            b)  Pl. Dietla                                     c)    Pl. Potockich 

 
33. Miasto związane z działalnością artystyczną malarzy Seweryna Bieszczada i Stanisława Bergmana to: 

a) Sanok                                      b)   Krosno                                        c)   Rzeszów 
 
34. Najstarsze miasto regionu, którego początki sięgają VII- VIII w. Jednym z najcenniejszych zabytków jest 

świątynia, w której znajduje się XV- wieczna alabastrowa figurka Matki Boskiej Jackowej i relikwie                  
bł. Jana Balickiego. Jest to: 
a) Jarosław                                   b)   Rzeszów                                    c)   Przemyśl 

 
35. Miasto, nad którym na wzgórzu Marymont wznoszą się imponujące ruiny obronnego zespołu 

klasztornego Karmelitów Bosych to ……………………………………………………………………………. 
 
36. Kultywując tradycje związane z rzemiosłem i dawnymi zajęciami mieszkańców w wielu podkarpackich 

miejscowościach organizowane są cykliczne imprezy folklorystyczne, np. w miejscowości : 
 
a) Ulanów - …………………………………..……………………………………………………………….…… 

 
b) Krzeszów- ………………………………………………………………………………………………….…… 

 
c) Medynia Łańcucka - …………………………………………………………………………………………… 

 
d) Rudnik nad Sanem - ………………………………………………………………………………………...... 

 
e) Głuchów k/Łańcuta - …………………………………………………………………………………….......... 

  

37.  W oparciu o wiedzę o walorach 
turystycznych Podkarpacia, zaproponuj 
wycieczkę po regionie. Podaj krótką 
informację o wybranych 6 atrakcjach 
turystycznych (obiektach, miejscach, 
imprezach itp.) na proponowanej trasie. 



 

 

38. Podpisz obiekty, atrakcje turystyczne Podkarpacia. Podaj miejsce występowania. 

                 
 
A ………………………………………………….......          B …………………………..………………..………… 
………………………………………………………...          ………………………………………………………….     

                  
              
C ……………………………………………………….         D ……………………………………………………….. 
………………………………………………………….          ………………………………………………………….  

   
 
E …………………………………………………………   F …………………………………………………………... 
……………………………………………………………    …………………………………………………………..... 
 



 

 

Zadanie 37.  Propozycja wycieczki.  

Trasa - ………………………………………………………………………………………………………………...... 
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