
XI Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego 

III etap – Wojewódzki                                          21 marca 2014 r. Strona 1 z 19 

 

XI WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

 

 

III ETAP - WOJEWÓDZKI 

 

21 marca 2014 r. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Kod pracy ucznia                                       Suma punktów 

   

 

    
 

 

 

 

 

 

Instrukcja dla ucznia: 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz zawiera 25 zadań. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny.  

Jeśli zauważysz braki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Odpowiedzi zapisuj czytelnie i starannie  w wyznaczonych miejscach. 

6. Odpowiedzi zapisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. 

7. Nie używaj korektora, pomyłki przekreślaj. 

8. Nie używaj kalkulatora. 

9. Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z przyborów kreślarskich. 

Powodzenia! 
 

 

 

 

Czas pracy: 90 minut 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 58  
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Zadanie 1. (0 – 1 p.) 

 

Oceń prawdziwość informacji dotyczących polskich obszarów morskich. Obok zdania 

prawdziwego wpisz literę P, a obok zdania fałszywego literę F. 

 

A. Wody wewnętrzne, które należą do Polski obejmują Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński,   

     Zalew Wiślany i część Zatoki Gdańskiej. ……………  

B. Morska strefa ekonomiczna, która należy do Polski nie jest dostępna dla żeglugi jednostek    

     zagranicznych. ……………  

C. Nie tylko nasz kraj może korzystać z bogactw naturalnych, które występują w polskiej    

    morskiej strefie ekonomicznej. …………… 

 

Zadanie 2. (0 – 1 p.) 

 

Zaznacz zestaw, w którym wszystkie wymienione województwa spełniają jednocześnie dwa 

kryteria:   

- województwa sąsiadują z województwem świętokrzyskim, 

- część granicy tych województw jest polską granicą państwową.  

 

A. Lubelskie, małopolskie, mazowieckie 

B. Lubelskie, małopolskie, śląskie 

C. Łódzkie, podkarpackie, śląskie 

D. Małopolskie, opolskie, podkarpackie 

 

Zadanie 3. (0 – 2 p.) 

 

Dla każdego niżej wymienionego wydarzenia w przeszłości geologicznej Polski podaj nazwę 

okresu geologicznego, w którym to wydarzenie miało miejsce. 

 

A. Działalność wulkaniczna w okolicach Krakowa …………… 

B. Powstanie lodowców górskich w Tatrach i Karkonoszach …………… 

C. Znaczna część obszaru Polski zajęta przez morze, powstanie kredy piszącej występującej   

     na Wyżynie Lubelskiej …………… 

D. Znaczna część obszaru Polski zajęta przez morze, powstanie piaskowców budujących  

     Łysogóry …………… 

E. Znaczna część obszaru Polski zajęta przez morze, powstanie wapieni budujących Wyżynę   

     Krakowsko-Częstochowską …………… 
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Zadanie 4. (0 – 3 p.) 

 

W tabeli zamieszczono nazwy wybranych surowców mineralnych występujących w Polsce.  

 

Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiedniej kolumnie i wierszu następujące informacje: 

- po jednym miejscu występowania dla każdego z siedmiu wymienionych surowców   

  mineralnych; 

  miejsce występowania surowca mineralnego wybierz z następujących:  

  rejon Annopola, Bochnia, rejon Bolesławca, rejon Konina, rejon Łęczycy, Olkusz, Wyżyna  

  Lubelska, rejon Tarnobrzega,  

- nazwę ery w dziejach Ziemi, w której powstał surowiec mineralny.  

 

Nazwa surowca mineralnego Miejsce występowania  Nazwa ery w dziejach Ziemi 

A. ruda cynku i ołowiu 
 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

B. ruda miedzi 
 

……………………………... 

 

…………………………….. 

C. ruda żelaza 
 

……………………………... 

 

…………………………….. 

D. sól kamienna 
 

……………………………... 

 

…………………………….. 

E. węgiel brunatny 
 

……………………………... 

 

…………………………….. 

 

Zadanie 5. (0 – 1 p.) 

 

Podkreśl nazwy tych surowców skalnych, które nie są eksploatowane w województwie 

świętokrzyskim. 

 

A. bazalty B. dolomity C. gipsy D. gliny E. gnejsy 

F. granity G. iły H. piaski I. piaskowce J. wapienie 
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Zadanie 6. (0 – 1 p.) 

 

Wymień nazwy tych pasów ukształtowania powierzchni Polski, w których procesy 

wewnętrzne nie miały wpływu na powstanie rzeźby.     

 

…………….…………………………..………………………………………………………… 

 

………….……………………………………..………………………………………………… 

 

Zadanie 7. (0 – 2 p.) 

 

Podziel następujące funkcje lasu na przyrodnicze, gospodarcze i ochronne: 

 

A. chroni glebę przed erozją  

B. dostarcza drewno stanowiące surowiec dla wielu działów produkcji przemysłowej 

C. jest miejscem rekreacji człowieka 

D. jest miejscem zbierania runa leśnego 

E. jest środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt 

F. ogranicza skutki emisji pyłów i gazów przemysłowych 

G. reguluje odpływ wód opadowych 

H. roślinność lasu asymiluje CO2 i wydziela O2 

I. zatrzymuje lawiny 

 

a) funkcje przyrodnicze lasu: …..………………………………………………………………. 

b) funkcje gospodarcze lasu: …..………………………………………………………………. 

c) funkcje ochronne lasu: …..……..……………………………………………………………. 
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Zadanie 8. (0 – 4 p.) 

 

A. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz średnią roczną temperaturę powietrza oraz   

     średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Kielcach z dokładnością do 0,1°C.   

     Obliczenia zapisz, a wynik podaj we właściwych jednostkach.  

 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Temperatura 

powietrza (w °C)  
-1,5 -3,5 2,7 9,9 13,3 17,9 17,3 18,2 14,5 7,8 2,0 1,5 

               (Na podstawie danych: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013 r. Roczniki Branżowe. GUS, Warszawa) 

 

     a) Obliczenia średniej rocznej temperatury powietrza: …..………………………………… 

 

          …..……………………………………..……………………….………………………… 

 

         Wynik: ………………………………………………………….………………………… 

 

     b) Obliczenia średniej rocznej amplitudy temperatury powietrza: .........…………………… 

 

          .….……………………………………..………………………………………………… 

 

          Wynik: …………………………………………………………………………………… 

 

B. Na podstawie danych zawartych w tabeli uzupełnij poniższą rycinę w taki sposób, aby   

     powstał wykres liniowy przedstawiający roczny przebieg temperatury powietrza  

     w Kielcach. Na rycinie zaznaczono dwoma punktami wartości temperatury powietrza dla   

     dwóch sąsiadujących w roku miesięcy. 
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Zadanie 9. (0 – 2 p.) 

 

W każdym z poniższych zdań skreśl niepotrzebne wyrazy zapisane pogrubioną czcionką tak, 

aby zdanie zawierało prawdziwe informacje. 

 

A. Odrę charakteryzuje asymetria dorzecza. Lewobrzeżna/Prawobrzeżna część dorzecza tej   

     rzeki ma powierzchnię większą niż część lewobrzeżna/prawobrzeżna.  

B. Najwyższe stany wody w polskich rzekach występują dwukrotnie w ciągu roku – wczesną   

     jesienią/wczesną wiosną i latem.  

C. Kamienna i Nida przepływają przez obszar województwa świętokrzyskiego w kierunku   

     zgodnym/niezgodnym z dominującym kierunkiem nachylenia powierzchni Polski. 

D. Na obszarze Polski dorzecze rzek Przymorza ma większą rozciągłość   

     równoleżnikową/południkową niż rozciągłość równoleżnikową/południkową.  

E. Pod względem wielkości zajmowanej powierzchni największe obszary bagienne występują   

    w dolinach rzek przepływających przez Nizinę Podlaską/Nizinę Śląską. 

 

Zadanie 10. (0 – 2 p.) 

 

Na podstawie charakterystyki poziomów glebowych i opisu obszarów występowania                     

w Polsce rozpoznaj i podaj nazwy typów gleb. 

 

A. Gleby te wytworzone są z bogatych w substancje organiczne osadów bagiennych, pod   

     wpływem roślinności trawiastej łąkowej. Poziom próchniczny jest czarno zabarwiony                

     i osiąga miąższość 40-50 cm. Należą do gleb żyznych, szczególnie po przeprowadzeniu   

     melioracji. Występują np.: w okolicach Inowrocławia, Kętrzyna i Pyrzyc.                            

     ………………........……………………………………………………………………….. 

B. Gleby te cechuje warstwowanie, które jest efektem okresowych wiosennych lub letnich    

     wylewów rzek. Poziom próchniczny barwy szaro-brunatnej jest słabo wykształcony.   

     Należą do gleb żyznych. Występują np.: na Żuławach Wiślanych. 

     ……..…………........……………………………………………………………………….. 

C. Poziom próchniczny jest słabo wykształcony, a bezpośrednio pod nim znajduje się skała   

     macierzysta. Gleby te należą do V i VI klasy bonitacyjnej. Występują np.: w Karpatach.       

     ……………………..……………………………………………………………………….. 
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Zadanie 11. (0 – 2 p.) 

 

W XX w. i XXI w. w Polsce zmieniały się liczba ludności, przyrost naturalny, struktura płci    

i wieku.  

 

Do wymienionych w tabeli przyczyn zmian cech ludności Polski dopasuj skutki tych zmian. 

 

Przyczyny Skutki 

A.  
- niski współczynnik urodzeń, 

- wydłużanie się czasu życia 
................................. 

B.  

- mężczyźni częściej niż kobiety umierają na choroby                                   

   cywilizacyjne i częściej ulegają  wypadkom śmiertelnym 

 

- wyższa śmiertelność mężczyzn podczas II wojny światowej 

................................. 

C.  - duża liczba urodzeń po zakończeniu II wojny światowej ................................. 

D.  - mała liczebność roczników okresu II wojny światowej ................................. 

E.  
- niewielki, a w niektórych latach ujemny przyrost naturalny 

- ujemne saldo migracji zewnętrznych 
................................. 

 

Skutki zmian cech ludności Polski w XX w. i XXI w.: 

a) W latach 1950-1955 wystąpił w Polsce największy po II wojnie światowej wyż  

    demograficzny.  

b) W Polsce na przełomie lat 60. i 70. współczynnik urodzeń był wyraźnie niższy                               

    w porównaniu z latami 1950-1955. 

c) W XXI w., do 2007 r. liczba ludności Polski nieznacznie malała. 

d) W Polsce w 2011 r. liczba kobiet przeważała nad liczbą mężczyzn w rocznikach powyżej  

     50 roku życia.  

e) Współcześnie obserwuje się starzenie się polskiego społeczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 



XI Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego 

III etap – Wojewódzki                                          21 marca 2014 r. Strona 8 z 19 

 

Zadanie 12. (0 – 3 p.) 

 

W tabeli zamieszczono dane statystyczne z 2012 r. dotyczące województwa 

świętokrzyskiego. 

 

Na podstawie danych statystycznych oblicz gęstość zaludnienia, saldo migracji                        

i współczynnik przyrostu rzeczywistego. Obliczenia zapisz, a wynik podaj we właściwych 

jednostkach. 
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(w liczbach 

bezwzględnych) 

 

 

(w promilach) 

 

świętokrzyskie 11711 1273995 -2447 -1,9 12463 10335 

            (Na podstawie danych: Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2013. Rok XXXIX. Urząd   

                                                                                                                           Statystyczny w Kielcach, Kielce) 

 

Obliczenia: …………………………………..……………………….………………………… 

…..………………………….………………..……………………….………………………… 

…..………………………….………………..……………………….………………………… 

…..………………………….………………..……………………….…………………………

…..……………………….…………………..……………………….………………………… 

…..……………………….…………………..……………………….………………………… 

…..……………………………………..……………………….…………..…………………… 

 

Wynik: gęstość zaludnienia ……………….……………………………………………………     

             saldo migracji ………………………………………………………………………….                                  

             współczynnik przyrostu rzeczywistego ………………………………………………. 
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Zadanie 13. (0 – 3 p.) 

 

Diagramy kołowe przedstawiają strukturę zatrudnienia w Polsce w latach 1930, 1950, 1970            

i 2012. 

 

 

 

A. Uzupełnij legendę diagramów wpisując w odpowiednie miejsca nazwy następujących   

     sektorów gospodarki: 

     - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 

     - przemysł i budownictwo, 

     - usługi. 

B. Na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w diagramach rozpoznaj, którego   

     roku dotyczy każdy z diagramów. Rok wpisz w zakropkowane miejsce pod odpowiednim  

     diagramem.  

 

Zadanie 14. (0 – 2 p.) 

 

Wymienione poniżej państwa były głównymi partnerami handlowymi Polski w 2012 roku. 

Podkreśl nazwy pięciu państw, do których wartość polskiego eksportu była największa. 

 

A. Chiny B. Czechy C. Francja D. Niemcy 

E. Rosja F. Włochy G. Wielka Brytania  
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Zadanie 15. (0 – 2 p.) 

 

Wymienione poniżej województwa różnią się liczbą miast znajdujących się na ich obszarze. 

Przypisz po trzy województwa do każdej z niżej opisanych grup. 

 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, świętokrzyskie,   

                         wielkopolskie 

  

Grupa A: województwa, na obszarze których znajduje się największa liczba miast                           

                w porównaniu z pozostałymi województwami Polski   

…………………………………………………………………………………………………...

Grupa B: województwa, na obszarze których znajduje się najmniejsza liczba miast                           

                w porównaniu z pozostałymi województwami Polski   

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 16. (0 – 2 p.) 

 

Do odpowiedniej grupy usług wydzielonej ze względu na przeznaczenie przyporządkuj niżej 

wymienione rodzaje usług. 

 

Usługi: 

A. rzeczowe           …………....………………………………………………………………… 

B. osobiste              …………...………………………………………………………………… 

C. społeczne           …………...………………………………………………………………… 

 

Rodzaje usług: 

a) handel  b) komunikacja c) kultura 

d) marketing e) obrona narodowa  f) ochrona zdrowia 

g) prace montażowe h) ubezpieczenia i) usługi bankowe 
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Zadanie 17. (0 – 2 p.) 

 

Uzupełnij zdania dotyczące struktury użytkowania ziemi, powierzchni indywidualnych 

gospodarstw rolnych, powierzchni zasiewów, hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce               

w 2012 r. Wyrazy do uzupełnienia wybierz z następujących:  

maleje, mniejszy, rośnie, większy. 

 

A. Powierzchnia łąk i pastwisk jest ponad trzykrotnie ……………………….. niż     

     powierzchnia gruntów ornych. 

B. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni od 2 ha do 5 ha jest      

     ……………………….. od liczby indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni od   

     10 ha do 15 ha.   

C. Powierzchnia przeznaczona pod uprawę ziemniaków jest ……………………….. niż   

     powierzchnia przeznaczona pod zasiew zbóż. 

D. W strukturze hodowli zwierząt gospodarskich hodowla bydła ma około dwukrotnie   

      ……………………….. udział niż hodowla trzody chlewnej. 

E. Powierzchnia użytków rolnych stale ……………………….. , a powierzchnia lasów                      

     i pozostałych gruntów ……………………….. 

F. Udział pszenicy w ogólnej powierzchni zasiewów w województwie łódzkim jest   

     ……………………….. niż w województwie zachodniopomorskim. 

G. Pogłowie bydła w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych w województwie podlaskim   

     jest ……………………….. niż w województwie dolnośląskim. 
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Zadanie 18. (0 – 3 p.) 

 

Pobrzeże Szczecińskie, Pojezierze Suwalskie i część Niziny Śląskiej położona na południowy 

zachód od Odry są regionami geograficznymi Polski o różnych przyrodniczych warunkach 

rozwoju rolnictwa. 

 

Każdemu regionowi przyporządkuj długość okresu wegetacyjnego i typy gleb oraz oceń 

przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa występujące w tym regionie.  

Odpowiedzi wybierz spośród niżej wymienionych.   

 

Regiony: 

A. Pobrzeże Szczecińskie 

…………………………………………………………………………………………………... 

B. Pojezierze Suwalskie 

…………………………………………………………………………………………………... 

C. część Niziny Śląskiej położona na południowy zachód od Odry 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Czynniki przyrodnicze rozwoju rolnictwa: 

a) okres wegetacyjny poniżej 180 dni  

b) okres wegetacyjny od 190 dni do 200 dni 

c) okres wegetacyjny od 210 dni do 220 dni 

d) okres wegetacyjny 220 dni lub więcej 

e) czarnoziemy i czarne ziemie, mady, gleby brunatne i płowe, gleby bielicowe  

f) gleby brunatne i płowe, gleby bagienne, gleby bielicowe 

g) gleby bielicowe, gleby brunatne i płowe, gleby bagienne  

h) gleby bagienne  

 

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa: 

i) bardzo korzystne 

j) dobre 

k) niekorzystne 
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Zadanie 19. (0 – 2 p.) 

 

Oceń prawdziwość informacji dotyczących przemysłu. Obok zdania prawdziwego wpisz 

literę P, a obok zdania fałszywego literę F. 

 

A. Czynnikiem lokalizacji zakładów celulozowo-papierniczych jest baza surowcowa,                          

     a czynnikiem lokalizacji cementowni jest dostęp do wody. ……………   

B. Działy produkcji przemysłowej dominujące w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym   

     reprezentują tylko dwie z trzech sekcji przemysłu: 1. przetwórstwo przemysłowe,                          

     2. energetykę. …………… 

C. Jednym z celów rozpoczętej po 1989 roku restrukturyzacji polskiego przemysłu były   

     zmiany w strukturze produkcji przemysłowej, które polegały na zmniejszeniu produkcji      

     w przemyśle ciężkim i zwiększeniu produkcji towarów o wysokim stopniu przetworzenia.   

     …………… 

D. Staropolski Okręg Przemysłowy skupia ośrodki przemysłowe, w których rozwinął się   

     przemysł: hutniczy, mineralny, metalowy i maszynowy oraz samochodowy. …………… 

E. W produkcji energii elektrycznej w Polsce największe znaczenie mają elektrownie   

     wykorzystujące odnawialne źródła energii, co ma korzystny wpływ na stan środowiska   

     przyrodniczego naszego kraju. …………… 

 

Zadanie 20. (0 – 2 p.) 

 

Uzupełnij zdania, które dotyczą środowiska geograficznego Morza Bałtyckiego. 

 

A. Do wąskich cieśnin łączących Morze Bałtyckie z Morzem Północnym należą: 

     ..……………………………………………………………………………………………… 

B. Jednym z typów wybrzeży Morza Bałtyckiego występujących w Polsce jest wybrzeże  

     ………………………….………………… .  

C. Najdłuższy średni okres zlodzenia wód Bałtyku trwający ponad 6 miesięcy jest     

     obserwowany w ……………………………………………. .   

D. Wody morskie Bałtyku mają najmniejsze zasolenie w …………………………………….  

     i  w ……………………………………………. . 

E. Wśród ryb, które polscy rybacy łowią w Bałtyku największe znaczenie mają (podaj trzy   

     przykłady): ………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 21. (0 – 3 p.) 

 

Oznacz literą K czynnik korzystny, a literą N czynnik niekorzystny rozwoju śródlądowego 

transportu wodnego w Polsce. 

 

A. długość żeglownych odcinków rzek ……………   

B. liczba kanałów łączących największe rzeki …………… 

C. stan techniczny dróg wodnych …………… 

D. gęstość sieci rzecznej ……………   

E. długość trwania pokrywy lodowej na rzekach …………… 

F. stany wody w rzekach w ciągu roku …………… 

G. płycizny w korytach rzek …………… 

H. położenie nad rzekami okręgów przemysłowych …………… 

I. położenie prawie całego dorzecza Wisły i Odry w granicach Polski …………… 

J. koszty przewozu ładunków masowych …………… 

K. szybkość transportu …………… 

L. połączenie z portami rzecznymi Europy Zachodniej ……………      

 

Zadanie 22. (0 – 3 p.) 

 

Każdemu regionowi geograficznemu przyporządkuj obiekty geograficzne, które występują na 

jego obszarze i wpisz je do tabeli według podanych kategorii. Obiekty geograficzne wybierz  

z następujących: 

  

a) Białystok b) Biebrza c) Bzura d) Ełk 

e) Kozienice f) Niegocin g) Puszcza Biała h) Puszcza Knyszyńska 

i) Puszcza Romincka j) Rospuda k) Siemianowskie l) Zegrzyńskie 

 

Region geograficzny Rzeka 

Jezioro 

naturalne  

lub zbiornik 

sztuczny  

Kompleks 

leśny 
Miasto 

A. Pojezierze  Mazurskie 
 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

B. Nizina Podlaska 
 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

C. Nizina Mazowiecka 
 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 

 

……………… 
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Zadanie 23. (0 – 3 p.) 

 

Wymień po trzy parki narodowe znajdujące się w następujących regionach geograficznych 

Polski:  

 

A. Wyżyny Polskie 

     ..…….………………………….…………………………………………………………….. 

     …...…………………………….…………………………………………………………….. 

     …...…………………………….…………………………………………………………….. 

B. zachodnia część pasa pojezierzy położona między Odrą i Wisłą 

    …....…………………………….…………………………………………………………….. 

    …....…………………………….…………………………………………………………….. 

    …....…………………………….…………………………………………………………….. 

C. Niziny Środkowopolskie 

    …. ..…………………………….…………………………………………………………….. 

    …....…………………………….…………………………………………………………….. 

    …...…………………………….…………………………………………………………….. 

 

Zadanie 24. (0 – 2 p.) 

 

Poniżej są wymienione regiony geograficzne pasa gór, pasa kotlin i pasa wyżyn oraz pojęcia             

i nazwy obiektów geograficznych ułożone w zestawy.  

 

Z zestawów wykreśl te pojęcia i nazwy obiektów geograficznych, które nie mają żadnego 

związku z danym regionem geograficznym.  

 

A. Beskidy 

     a) Babia Góra, flisz, góry zrębowe, obszar fałdowań alpejskich, piaskowce 

B. Sudety 

     b) gnejsy, góry wysokie, ostańce granitowe, szczawy, Śnieżnik 

C. Kotlina Sandomierska 

     c) płaskowyż, surowiec chemiczny, obszar fałdowań hercyńskich, wydmy śródlądowe,  

         zapadlisko tektoniczne 

D. Wyżyna Śląska 

     d) Góra Świętej Anny, hałdy odpadów poprodukcyjnych, pokłady węgla kamiennego,   

          platforma wschodnioeuropejska, surowiec metaliczny 
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E. Wyżyna Lubelska 

     e) wapienie, margle, wąwóz lessowy, Wielki Dział, wody mineralne  

 

Zadanie 25. (0 – 5 p.) 

 

Poniżej znajdują się informacje dotyczące wybranych miejscowości województwa 

świętokrzyskiego, które mają znaczące walory turystyczne. Miejscowości te oznaczono na 

mapie numerami.  

 

Do informacji dopasuj miejscowość, której ona dotyczy oraz podaj numer, którą ta 

miejscowość jest oznaczona na mapie. Miejscowość wybierz spośród następujących: 

 

Chańcza, Nagłowice, Niekłań, Nowa Słupia, Oblęgorek, Opatów, Skorocice, Solec-Zdrój, 

Szydłów, Tokarnia  

 

 
 

A. Miejscowość dawniej należała do Mikołaja Reja. W zabytkowym parku, w miejscu dworu   

     pisarza stoi obecnie budynek pochodzący z końca XVIII w. Mieści się w nim muzeum   

     ojca literatury polskiej. 

     miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: …..…………....... 
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 B. Miejscowość jest nazywana „polskim Carcassonne”, ponieważ jest w niej zachowany  

     średniowieczny układ urbanistyczny. Niemal w całości są także zachowane mury obronne   

     wraz z XIV-wieczną Bramą Krakowską zbudowane z lokalnego wapienia.  

     miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: ……………......... 

C. Na wschód od tej miejscowości, w szczytowej partii wzniesienia porośniętego lasem   

     znajduje się rezerwat obejmujący ochroną liczne formy rzeźby utworzone w piaskowcach.   

     Formy mają do 8 m wysokości i przybierają różne kształty, np.: grzybów skalnych,  

     gzymsów, stołów, baszt, schronisk podskalnych. 

     miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: ……………......... 

D. W miejscowości znajdują się ujęcia wód podziemnych o własnościach leczniczych. Dzięki     

     nim można leczyć schorzenia m. in. układu nerwowego, narządów ruchu, reumatyczne.     

     Miejscowość posiada zabytkową zabudowę uzdrowiskową z pierwszej połowy XX w.                 

     i park zdrojowy.   

     miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: ……………......... 

E. W miejscowości znajduje się Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. M. Radwana,                         

     w  którym eksponowane są ślady dawnych piecowisk do jednorazowego wytopu żelaza.   

     Corocznie organizowany jest w tej miejscowości festyn archeologiczny „Dymarki   

     Świętokrzyskie”. 

     miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: ……………......... 

F. W miejscowości znajduje się pałacyk położony w parku, ofiarowany Henrykowi   

     Sienkiewiczowi w darze od społeczeństwa z okazji 25-lecia pracy literackiej. W pałacyku    

     znajduje się muzeum posiadające cenne pamiątki po pisarzu eksponowane                                 

     w autentycznych wnętrzach.  

     miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: ……………......... 

G. W miejscowości znajduje się Park Etnograficzny, w którym zgromadzono zabytki   

     budownictwa drewnianego z przełomu XVIII i XIX w. pochodzące z Gór Świętokrzyskich   

     i sąsiednich regionów. Turyści mogą obejrzeć wnętrza m. in. XIX-wiecznych chałup lub   

     warsztatów rzemieślniczych. 

     miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: …………….........  

H. W miejscowości znajduje się zbiornik retencyjny na rzece Czarnej, lewobrzeżnym   

     dopływie Wisły. Powierzchnia zbiornika i jego głębokość są dogodne do żeglowania                  

     i windsurfingu. Obszar w sąsiedztwie zbiornika jest zagospodarowany turystycznie, jest   

     baza noclegowa, gastronomiczna, wypożyczalnia sprzętu wodnego.  

     miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: ……………......... 
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I.   W sąsiedztwie tej miejscowości utworzono rezerwat w celu ochrony ciepłolubnych muraw   

     o charakterze stepowym. Ochronie podlegają także występujące w rezerwacie gipsy oraz   

     formy krasu powierzchniowego i podziemnego, m. in.: jaskinie, leje krasowe, mosty,   

     ambony.    

     miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: ……………......... 

J. Wśród wielu zabytków znajdujących się w tej miejscowości najważniejszym jest romańska   

     kolegiata św. Marcina. Pozostałe zabytki to m. in. renesansowa Brama Warszawska, ratusz   

     z przełomu XVI/XVII w. Pod rynkiem przebiega podziemna trasa turystyczna  

     poprowadzona w dawnych piwnicach drążonych przez kupców w lessie.   

    miejscowość: …………………………………………, numer na mapie: ……………......... 
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Brudnopis: Miejsce na obliczenia i notatki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


