
 
 

KLUCZ 
II PODKARPACKI KONKURS TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY 

Szkoły ponadgimnazjalne – etap szkolny (marzec 2011) 
 
 

1. Wśród  25 powiatów  województwa podkarpackiego 4 grodzkie to miasta:               Rzeszów  , 
              Przemyśl,                                                        Krosno,                                                     Tarnobrzeg                          (4p.)  

 
2. Największą w kraju, a jednocześnie najsłabiej zaludnioną( 5 o/km2)jest  gmina             Lutowiska                    (1p.) 

 
3. Granice Polski, Słowacji i Ukrainy zbiegają się na szczycie : 

a) Dziurkowiec                                    b)   Krzemieniec                                     c)   Wielka Rawka                                (1p.) 
 

4. Przejścia graniczne z Ukrainą to miedzy innymi:     Korczowa – Krakowiec,    Medyka – Szeginie                                               
i    Przemyśl  – Mościska.                                                                                                                                                   (1p.) 

 
5. Najdalej wysunięty punkt województwa podkarpackiego na południe to  Szczyt Opołonek  (Przeł.Użocka)   (1p.) 

 
6. Pierwszy w świecie trójstronny Międzynarodowy Rezerwat Biosfery obejmujący obszar  Polski, Słowacji               

i Ukrainy nosi nazwę     „   Karpaty  Wschodnie   ”                                                                                                       (1p.) 
 

7. Cisy na G. Jawor,  Gołoborze,  Sine Wiry,  Woroniówka  to       rezerwaty       w nadleśnictwie :                             
a) Lesko                                                b)   Baligród                                              c)   Ustrzyki Dolne                            (2p.) 

 
8. Między Sanokiem a Przemyślem leży        PK  Gór Słonnych         i       PK Pogórza Przemyskiego                      (2p.) 

 
9. Grupa skalna o wysokości do 15m na zboczu Kosmy koło Folusza to      „     Diabli  Kamień    ”                         (1p.) 

 
10. Pomnik przyrody  „ Ściana skalna nad Sanem”  znajduje się w : 

a) Ulanowie                                         b)   Jarosławiu                                          c)   Myczkowcach                              (1p.)                       
 

11. Galerią malarstwa Zdzisława Beksińskiego szczyci się : 
a)Muzeum Podkarpackie w Krośnie  b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie  c) Muzeum Historyczne w Sanoku  (1p.) 

 
12.  Muzeum  biograficzne Marii Konopnickiej mieści się w Żarnowcu, a w Dubiecku : 

a) Ignacego Krasickiego                     b)  Wincentego Pola                               c) Tadeusza Kościuszki                    (1p.) 
 

13. Skansen – Muzeum Kultury Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków znajduje się w : 
       a)   Kolbuszowej                                     b)    Leżajsku                                            c)    Przeworsku                                 (1p.) 
 
14. Największą kolekcję lamp naftowych w Polsce i Europie posiada muzeum w : 

a)Baranowie Sandomierskim              b)    Jaśle                                                   c)   Krośnie                                          (1p.) 
 

15.  Skansen Kultury Łemkowskiej znajduje się w: 
a)   Sanoku                                              b)   Rymanowie                                        c)   Zyndranowej                               (1p.) 

 
16.  Nad Sanem w otoczeniu wzgórz Pogórza Przemyskiego położony jest zamek( perła polskiego renesansu) w:             

a)   Krasiczynie                                        b)   Dubiecku                                            c)   Lesku                                           (1p.) 
 
17.  Renesansowy zamek Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim   nazywany jest  „  Małym  Wawelem  ”      (1p.) 
 
18. Ruiny zamku Kamieniec  znajdują się  w: 

a) Komborni                                      b)  Wzdowie                                                       c)   Odrzykoniu                           (1p.) 
 



19.  Zamek wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego ok. 1340 r.( wielokrotnie niszczony i przebudowywany,  
        obecny renesansowy charakter zawdzięcza Piotrowi Kmicie) znajduje się w : 

a) Przemyślu                                     b)   Sanoku                                                           c)   Lesku                                    (1p.) 
 

20.  Zamek bastionowy z XVII w. ,zachowały się 4 jednopiętrowe skrzydła, wieża  i fortyfikacje, znajduje się w : 
        a)   Strzyżowie                                    b)   Krośnie                                                           c)   Rzeszowie                           (1p.) 
                                        
21.  Rymanów  jest znanym ośrodkiem pielgrzymkowym: 

a)  chasydów b)  prawosławnych                                                                                                c)  protestantów    (1p.) 
 

22.  Wieś i ośrodek pątniczy w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego to    Kalwaria   Pacławska                   (1p.) 
 
23.  Wieś,( dawniej miasteczko) położona w dolinie Wisłoki, znana z zespołu klasztornego Saletynów i kościoła  
        sanktuarium Matki Bożej z La Salette, to : 

a)   Nowy Żmigród                            b)   Dębowiec                                                       c)    Osiek Jasielski                   (1p.) 
  
24.   Kościół Nawiedzenia  Najświętszej Panny z kaplicą  Oświęcimów  znajduje się w : 
        a)   Nisku                                              b)   Tarnobrzegu                                                   c)   Krośnie                               (1p.) 
 
25.   Zespoły kościelno – klasztorne Jezuitów, Dominikanów, Benedyktynek i Reformatów posiada : 
         a)   Lubaczów                                      b)  Leżajsk                                                             c)   Jarosław                            (1p.) 
 
26.  Miasto na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, które prawa miejskie otrzymało   w 1354r., 
        należące w przeszłości do m.in. Ligęzów i Lubomirskich to: 
        a)   Dębica                                             b)  Rzeszów                                                          c)   Przeworsk                          (1p.) 
 
27.   Miasto lokowane za Kazimierza Wielkiego. Jego właścicielami były rody Pileckich, Stadnickich,  
         Lubomirskich i Potockich, jest to : 

a)   Przemyśl                                       b)   Łańcut                                                             c)   Jarosław                            (1p.) 
 
28.  Miasto, którego rozwój związany jest z inwestycjami Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prawa miejskie  
        otrzymało w 1945 r. 

a)  Mielec                                            b)   Tarnobrzeg                                                      c)   Stalowa Wola                 (1p.) 
 
29.  Miasto nad Sanem, ze śladami licznej kiedyś społeczności żydowskiej- synagoga i jeden z najstarszych na  
        ziemiach polskich kirkut z ok. 2 tys. macew, niektóre nawet z XVI w. 

a) Sanok                                              b)   Dynów                                                              c)   Lesko                                 (1p.) 
 
30.  Miasto położone u zbiegu trzech dużych rzek. Mieszkał tu i prowadził aptekę   Ignacy Łukasiewicz                    
       a w 1858 r. uruchomił pierwszą na Podkarpaciu przemysłową destylarnię ropy naftowej. Tym miastem jest: 

a) Krosno                                            b)    Jasło                                                                 c)   Dukla                                 (2p.) 
 
31.  Wieś w okolicy Jarosławia, która była miastem. Prawa miejskie utraciła w 1935r. Zachowała się tu typowa dla  
       miasteczek CK Galicji zabudowa – drewniane domy o konstrukcji zrębowej lub przysłupowej, od frontu                                   
       z podcieniami, wspartymi na drewnianych słupach. Jest to wieś : 

a)  Pruchnik                                        b)   Pawłosiów                                                         c)   Pełkinie                           (1p.) 
 
32.  Poniemiecki tunel przebity pod górą, schron dla pociągu sztabowego to dziś  atrakcja turystyczna : 
        a)   Frysztaka                                        b)   Żarnowej k. Strzyżowa                                    c)    Stępiny                          (1p.) 
 
UWAGA !        W zadaniach nr 7, 8,30 za podanie poprawnej odpowiedzi  2  punkty, w zadaniu 1 – 4 punkty. 

                          W zadaniach pozostałych 1 punkt.    Razem – 38 punktów. 


