Konkurs krajoznawczy

GÓRY POLSKIE

Zestawy pytań testowych wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi.
Wszystkie pytania przygotował i opracował Józef Gajewski (PTG-6525)

Zestaw I.
Pytanie 01.
Karkonosze od zachodu i północno-zachodniego graniczą z Górami Izerskimi a pasmo przebiega od Przełęczy
Jakuszyckiej w górę doliny Mielnicy na Przełęczy Szklarskiej i dalej doliną Kamiennej do Piechowic. Granicą północną jest
Kotlina Jeleniogórska Rudawy Janowickie, która wyznacza wyraźnie krawędź uskoku tektonicznego biegnącego od
Piechowic przez Sobieszów, Sosnówkę aż do Kowar. Na wschodzie biegnie ona z Kowar po Przełęcz Kowarską, dalej
wschodnim podnóżem Lasockiego Grzbietu na Przełęcz Lubawską oddzielając Karkonosze od Rudaw Janowickich i
Wzgórz Bramy Lubawskiej. Na południu wyznacza ją granica RP.







Podaj co najmniej pięć nazw Karkonoszy (powyżej pięciu każda następna nazwa będzie dodatkowo
punktowana.
odp.: Karkonosze; Karontoi; Góry Śnieżne; Olbrzymy; Góry Olbrzymie, Ryfy; Góry Ryfejskie; Góry
Askiburgijskie; Horkonoss; Krkonoss.
Podaj nazwę i przebieg najstarszego znanego przejścia przez Karkonosze.
odp.: Śląska Droga, która prowadziła:
Jelenia Góra-Ceplice-Sosnówka-Dobre Źródło-Babia Ścieszka-Pański Dom-Polana ZłotówkaRównia pod Śnieżką-źródła Białej Łaby-przełęcz Vyrovka-Strażne-Vrchlabi-Hostinne.
Z jakim wydarzeniem historycznym jest związana najstarsza droga w Karkonoszach.
odp.: W 1110 roku Król Polski Bolesław Krzywousty z wojskiem przeszedł tą drogą do Czech,
zaskakując przeciwnika niespodziewającego się ataku od tej strony.

Pytanie 02.
Na zboczach tej góry, która ma wysokość około 400 m n.p.m. położonej ponad dwadzieścia km na północnym-zachodzie
od miasta wojewódzkiego, w cieniu potężnych buków znajdują się skalne bloki o wysokości do kilku metrów wysokości.
Kilka z nich na skutek ruchów tektonicznych utworzyło blisko szczytu grotę. Z niewielką pomocą ludzką powstała w niej
kapliczka. Jak głosi legenda, w tym miejscu ukazała się niegdyś pasterzowi bydła BIAŁA DAMA. Wręczyła mu klucz i
zapowiedziała, że będą dziać się w tym miejscu rzeczy straszne, ale jeśli nie wypuści z rąk podarowanych mu klucza, z
ziemi wyrosną mury wspaniałego Klasztoru, Za chwilę zrobiło się ciemno a góra zatrzęsła się i z jej wnętrza wypełzły
potwory, rozległy się jęki i wycie a pasterz bydła ogromnie się wystraszył wypuszczając podarowany jemu przez BIAŁĄ
DAMĘ klucz. Z wyłaniającej się budowli zostało gruzowisko skalne, w którym jest kapliczka powstała z niewielką
pomocą ludzką.




Podaj nazwę opisanej powyższej góry z podaniem dokładnej jej wysokości.
odp.: Perzowa Góra
Podaj w jakich górach ona się znajduje.
odp.: Góry Świętokrzyskie

Pytanie 03.
Miejscowość uzdrowiskowa otoczona górskimi wzniesieniami układających się w równoległe ciągi tzw. góry rusztowe.
Początki osadnictwa, głównie Polaków na tym terenie sięgają drugiej połowy XIV wieku. Wówczas to Król Jan Kazimierz
nadał te tereny rodzinie Gładyszów. Od XV wieku osada rozwija się dzięki dogodnemu położeniu przy trakcie handlowym
wiodącym na południe Europy. W tej osadzie kupcy greccy i ormiańscy posiadali wielkie piwnice, w których składowano
duże ilości wina. W czasie Konfederacji Barskiej ponad osadą w górach istniał obóz Konfederatów Barskich.





Podaj nazwę opisanej miejscowości.
odp.: Wysowa Zdrój
Podaj nazwę górskich wzniesień, na których jest położona.
odp.: Góry Hańczowskie
Wymień nazwy ujęć wód leczniczych w tej miejscowości.
odp.: Wysowianka; Aleksander; Józef I; Franciszek; Henryk; Józef II; Słone; Anna

Zestaw II.
Pytanie 04.
Kilka kilometrów od miejscowości Nowiny znajduje się jaskinia. Jej korytarze mają ponad 150 m długości. Przed wiekami
poszukiwano w niej cennych kruszców jakim jest srebro i ołów. Według legendy z czeluści miały wylatywać diabły, by na
świecie czynić zło.




Podaj nazwę tej jaskini.
odp.: Jaskinia PIEKŁO SKIBSKIE
Koło jakiej miejscowości ona się znajduje.
odp.: Koło Bielin Kapitulnych

Pytanie 05.
Pod koniec XVII wieku biły tam spod ziemi dwa źródła. Jedno z nich zwane było „śmierdziuchem” od intensywnego
zapachu siarki. Zapisy podają, że od dawna wykorzystywano jego wody do leczenia różnych dolegliwości. Na początku
XIX wieku właściciel tego terenu zbudował domek kąpielowy z wannami na własny użytek. Szczęśliwe uzdrowienia nawet
poważnych chorób spowodowały wzrost zainteresowania tutejszymi wodami. Trzecie źródło odkryto przy okazji
„zielonej gorączki” – kiedy wszyscy mieszkańcy tej okolicy rozkopywali grunty w poszukiwaniu zielonych minerałów. Do
rozwoju tej miejscowości uzdrowiskowej znacznie przyczyniło się połączenie kolejowe z Wrocławia. Uzdrowisko
powstało w dolinie rzeki płynącej przez miejscowość poniżej krótkiego ale wartko płynącego przełomu z dwuczęściowym
wodospadem..




Podaj nazwę opisanego powyżej uzdrowiska.
odp.: Przerzeczyn Zdrój
Podaj nazwę rzeki płynącej przez tą miejscowość.
odp.: Ślęza

Pytanie 06.
Długa ciągnąca się na przestrzeni ok. 6 km wieś w kotlinie powstałej u spływu kilku górskich potoków wypływających ze
źródeł na stokach Jałowca. Położenie tej wsi w otoczeniu malowniczych pasm i ich szczytów stwarza doskonałą okazję
do wspaniałych wędrówek z plecakiem. Niecodzienną atrakcją turystyczno-gastronomiczną jest podawana kwaśnica na
świńskim ryju i prażucha.




Podaj nazwę opisanej miejscowości.
odp.: Jeleśnia
Podaj nazwę pasma górskiego, w jakim jest położona.
odp.: Beskid Żywiecki (Wysoki)

Zestaw III.
Pytanie 07.
Wędrując niebieskim szlakiem w Sudetach Środkowych nie sposób przejść obojętnie obok kamiennej budowli o
specyficznym kształcie, usytuowanej na niewielkim, spłaszczonym grzbiecie. Z wyglądu trudno na pierwszy rzut oka
zgadnąć, jaka jest funkcja tej budowli.




Co to jest za obiekt?
odp.: Mauzoleum k/Wałbrzycha
Podaj nazwę szczytu, na którym ten obiekt się znajduje.
odp.: Góra Niedźwiadki

Pytanie 08.
Stawianiem budynków Karpatach zajmowali się miejscowi rzemieślnicy. Chałupy budowano z belek lub płazów, stosując
różnego rodzaju łączeni węgłów. Najprostszą konstrukcją węgła była konstrukcja „na obłap”. Popularna była też
konstrukcja na tzw. jaskółczy lub rybi ogon, gdzie k0ńcówki belek tworzących ściany wystawały poza zrąb i miały
charakterystyczny kształt, przypominający właśnie ogon ryby lub jaskółki. . Ciekawym rozwiązaniem była konstrukcja
węgła „na zamek”, bardzo silnie spajająca belki. Szpary pomiędzy belkami były wypełnione warkoczami ze słomy,
wysuszonym mchem lub wiórami. Niekiedy od zewnątrz to uszczelnienie wylepiano glina i malowano wapnem.



Podaj nazwę rzemieślników, którzy wykonywali opisane budowle.
odp.: Budarze

Pytanie 09.
Jednym z takich urokliwych miejsc jest dawna magiczna miejscowość. Wędrówkę rozpoczynamy z niewielkiego
parkingu. Początkowo wędrujemy dnem doliny. Po obydwu stronach ścieżki rosną piękne buczynowe lasy a po prawej
stronie wznosi się szczyt. W dolinie stoją retorty i prowadzony jest wypał węgla drzewnego. Po około 45 minutach
spaceru dochodzimy do pięknej cerkwi.




Podaj nazwę opisanej miejscowości.
odp.: Łopienka
Podaj nazwę szczytu, który pojawia się nam po prawej stronie ścieżki.
odp.: Jamy 822 m npm.

Zestaw IV.
Pytanie 10.
„Myśl zachowania i ukazania wartości kulturowych, jakie wniosła do polskiej turystyki ta osobliwa góra wraz ze starym
schroniskiem posadowionym pod jej wierzchołkiem, zrodziła się podczas długich jesiennych wieczorów przy wyblakłym
świetle lampy naftowej, w zacisznej kuchni schroniska, w nastroju baśni, legend i wspomnień dawnych lat.”.




O jakim obiekcie po latach wspominał Edward Moskała?
odp.: Babiogórski Ośrodek Historii Turystyki Górskiej na Markowych Szczawinach
Podaj nazwę szczytu, pod którym posadowiony jest ten obiekt.
odp.: Babia Góra 1725 m npm.

Pytanie 11.
Nieprzewidywalny jak siły natury. Jak one, czasem bezlitosny i okrutny, a czasem łaskawy, opiekuńczy i dobroduszny.
Pan na swych włościach pilnie strzegący podziemnych skarbów i troskliwie opiekujący się żywymi stworzeniami
mieszkających w granicach jego królestwa. Jest prawdopodobnie tak stary jak same góry, lecz jego historia znana jest
od czasów kiedy w leśnych ostępach gór i wzgórz na początku zawitali przybysze z innych regionów Europy, którzy
rozpowszechniali historie o groźnym, zazdrośnie strzegącym skarbów spoczywających w olbrzymim podziemnym
królestwie. Nieprzychylnie przyjmował on w swoich górskich włościach gości naruszających jego spokój. Opowiadane
historie wplatały się w szereg podań i legend o górskich i leśnych straszydłach, które napawały lękiem miejscową ludność
i skutecznie odstraszały ich od wędrówek górskimi ścieżkami. Wyobrażenie o nim zmieniały się przez stulecia. On sam
ukrywał się śmiertelnikom coraz to innej postaci.





Podaj kto to jest w powyższym opisie.
odp.: Duch Gór
Wymień znanych Ci autorów zbiorów legend i podań o nim.
odp.: Johannes Praetorius; Johan Karl Masaus; Carl Hauptmann; Maria Kubatova
Jakie nadawano mu nazwy przez stulecia?
odp.: Władca Karkonoszy; Karkonosz; Rzepiór; Rzepolicz; Liczyrzepa; Pan Jan; Rybrcoul; Chwost;
Libbercoul; Liberack; Pąpel; Jan Karkonosz; Diabeł Ryfejski.

Pytanie 12.
Niewysokie góry w cieniu wielkich Tatr. Tu czas spowalnia i życie ma wyjątkowy smak. Znajdziesz tutaj odpoczynek,
spokój, swoje miejsce i przestrzeń pozbawioną zabudowy. Poczujesz zapachy kolorowych łąk i pól. ciekawe Muzea.
Najpiękniejsze miejsce tych niewysokich gór. Tak AK mawiał o tych niewysokich górach pozytywista i ratownik TOPR
Michał Jagiełło.



Podaj nazwę opisanych niewysokich gór.
odp.: SPISZ

Zestaw V.
Pytanie 13.
Dawniej piec stanowił jeden z najważniejszych elementów każdej góralskiej chałupie w Tatrach i Podhalu. Bez niego
trudno wyobrazić sobie prawdziwy ciepły dom.





Jakie funkcje pełnił piec w chałupie góralskiej?
odp.: służył do przygotowania pożywienia, był źródłem ciepła, pełnił funkcję suszarni, palący się w
nim ogień oświetlał wnętrze, przy piecu koncentrowało się życie całej rodziny.
Z czego najczęściej były budowane takie piece?
Odp.: Najczęściej ze zwykłych kamieni zebranych na polu lub nad brzegiem rzeki

Pytanie 14.
Nigel Kennedy, Jarosław Śmietana, Hanna Banaszak, Jan Błędowski, Motion Trio, Vadim Brodski i wielu innych, nie, to
nie spis artystów filharmonii warszawskiej. To wybrani muzycy, których można spotkać i usłyszeć w górach „na końcu
świata”.




Podaj nazwę obiektu.
odp.: „MUZYCZNA OWCZARNIA”
Gdzie on się znajduje (w jakiej miejscowości i w jakich górach)?
odp.: JAWORKI w Pieninach

Pytanie 15.
Przed wiekami, kiedy jeszcze nie było wielu obecnie istniejących miejscowości, zatrzymał się w tym miejscu Liczyrzepa.
Nie, nie bolały go nogi, a wzrok jego przykuł zaskakujący dziwny widok. Bowiem, w miejscu zwykle oglądanego
rumowiska skalnego zauważył kamienie poukładane na kształt murów opasujących zamczysko. Nie tylko zdziwiło
Władcę Karkonoszy ale i rozzłościło, bo ktoś bez jego pozwolenia zmienił wygląd skalnego rumowiska, ba nawet
przebudował je w pyszny, ogromny zamek.



Podaj nazwę miejscowości i miejsc, w którym zatrzymał się Liczyrzepa.
odp.: KARŁÓW pod Szczelińcem

Zestaw V.
Pytanie 13.
Dawniej piec stanowił jeden z najważniejszych elementów każdej góralskiej chałupie w Tatrach i Podhalu. Bez niego
trudno wyobrazić sobie prawdziwy ciepły dom.





Jakie funkcje pełnił piec w chałupie góralskiej?
odp.: służył do przygotowania pożywienia, był źródłem ciepła, pełnił funkcję suszarni, palący się w
nim ogień oświetlał wnętrze, przy piecu koncentrowało się życie całej rodziny.
Z czego najczęściej były budowane takie piece?
Odp.: Najczęściej ze zwykłych kamieni zebranych na polu lub nad brzegiem rzeki

Pytanie 14.
Nigel Kennedy, Jarosław Śmietana, Hanna Banaszak, Jan Błędowski, Motion Trio, Vadim Brodski i wielu innych, nie, to
nie spis artystów filharmonii warszawskiej. To wybrani muzycy, których można spotkać i usłyszeć w górach „na końcu
świata”.




Podaj nazwę obiektu.
odp.: „MUZYCZNA OWCZARNIA”
Gdzie on się znajduje (w jakiej miejscowości i w jakich górach)?
odp.: JAWORKI w Pieninach

Pytanie 15.
Przed wiekami, kiedy jeszcze nie było wielu obecnie istniejących miejscowości, zatrzymał się w tym miejscu Liczyrzepa.
Nie, nie bolały go nogi, a a wzrok jego przykuł zaskakujący dziwny widok. Bowiem, w miejscu zwykle oglądanego
rumowiska skalnego zauważył kamienie poukładane na kształt murów opasujących zamczysko. Nie tylko zdziwiło
Władcę Karkonoszy ale i rozzłościło, bo ktoś bez jego pozwolenia zmienił wygląd skalnego rumowiska, ba nawet
przebudował je w pyszny, ogromny zamek.



Podaj nazwę miejscowości i miejsc, w którym zatrzymał się Liczyrzepa.
odp.: KARŁÓW pod Szczelińcem

Zestaw VI.
Pytanie 16.
Już sama nazwa wzbudza zainteresowanie. Bo dlaczego niby ktoś nazwał tak te góry? I gdzie to w ogóle jest? Mało kto
wie, że te góry istnieją. Jeszcze mniej osób widziało je na własne oczy. A byli i tacy, którzy patrzyli na nie, a ich nie
widzieli. Nie mieli świadomości, że stoją oko w oko z wyjątkowym zjawiskiem przyrodniczym.



Podaj nazwę tych gór.
odp.: Góry Pieprzowe

Pytanie 17.
Wędrując szlakami Podhala i po górskich halach spotkać można kilka rodzajów dzwonków pasterskich.



Podaj nazwy tych dzwonków i jakie było ich przeznaczenie.
odp.: KLEPARY - duże dzwonki przeznaczone dla owiec
SIEKACE - mniejsze dzwonki dla jagniąt
TURCIANY (TURCONIE) - dla krów i wołów
PÓŁTURCANY - dzwonki typu liptowskiego o spłaszczonym kształcie, wyklepywane dla krów
KŁAPACY - dzwonki dla wołów i krów o doniosłym, ale niemetalicznym dźwięku
ZBRYCOK - dzwonki dla owiec

Pytanie 18.
Gdy na Zamku wybiła północ, wszyscy z okolicznych wiosek słyszą przeraźliwe krzyki. Po co ona płacze? Nadaremnie
wzywa pomocy. Okrzyki chłopa wydawały się tajemnicze i zaskakujące. Miały związek z makabrycznym wydarzeniem,
jakie rozegrało się na Zamku.
Właściciel Zamku odnowił komnaty, wnętrza oraz piękny dziedziniec, na środku którego stała studnia. Była bardzo
głęboka i ciemna. Gdy służba czerpała z niej wodę, podobna zimne dreszcze przeszywały ich ciała. Pewnego dnia
właściciel Zamku został pilnie wezwany przed oblicze namiestnika cesarskiego na Śląsku. Jego żona nie traciła czasu.
Potrafiła i bez niego dobrze się bawić. Gdy po długiej i wyczerpującej właściciel niezapowiedzianie powrócił do Zamku,
wśród witających go zabrakło jago małżonki. Udał się do jej sypialni. Zastał ja spoczywająca bez ruchu i bardzo
wystraszoną. Sytuacja ta nie dawała mu spokoju i postanowił zasięgnąć języka u służebnych dziewcząt. Gdy dowidział
się o odmiennym stanie żony rozwścieczony pobladł i zaniemówił z wrażenia. Zaprowadził ją siłą na piękny dziedziniec i
rozkazał jej skoczyć do studni. „Skacz”: to rozkaz, ale żona go nie usłuchała. Rozgniewany mąż nachylił jej głowę nad
studnią i wepchnął ja do środka. Przerażające i okropne krzyki z dna studni echem rozległy się po całym Zamku.



Podaj nazwę Zamku, w którym na pięknym dziedzińcu znajduje się studnia.
odp.: Na dziedzińcu Zamku Czocha, tzw. STUDNIA NIEWIRNYCH ŻON

Zestaw VII.
Pytanie 19.
Wapienia na terenie rezerwatu powstały w głębszej strefie morza, stanowią zatem fazę przejściową pomiędzy
powstałymi w płytkim morzu skałami a głębokomorskimi wapieniami łysogórskimi. Jest to potwierdzone
występowaniem we wschodniej części wyrobisk rezerwatu wapieni bitumicznych. Osady tego typu tworzyły się w strefie
głębokiego morza. Rezerwa to także jedno z najcenniejszych stanowisk paleontologicznych dewonu.



Podaj nazwę tego rezerwatu.
odp.: Rezerwat WITRZNIA w Kielcach

Pytanie 20.
Podczas nabożeństw w kaplicy, która dawniej mieściła się na parterze w północnej części budynku szkoły. Julia zwykł
siedzieć w zakrystii, gdzie miała swój klęcznik. Na organach grywał hrabianka Maria, która bardzo pięknie śpiewała ale
też pięknie malowała. Namalowała obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus lecz nietypowym wiszącym w tej kaplicy.



Podaj nazwę szkoły, przy której znajdowała się owa kaplica.
odp.: Szkoła Domowej Pracy Kobiet
 Podaj nazwę miejscowości w jakiej znajdowała się szkoła.
odp.: Kuźnice a dziś jest częścią Zakopanego
 Dlaczego namalowany obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus jest nietypowy?
odp.: Nietypowy, ponieważ Jezus jest w pozycji stojącej i odziany w długa koszulę, a Matka Boża
jest w pozycji siedzącej
Pytanie 21.
Na terenie Parku Krajobrazowego żyje wiele gatunków rzadkich i chronionych ptaków. Dla nich właśnie stworzono szlak,
na którym bez specjalnych trudności obserwować można interesujące gatunki ptaków. Jest to także doskonała ścieżka
dla mniej sprawnych turystów i kuracjuszy uzdrowiska, zapewniająca niezbyt długi odcinek (ok. 3 km) w bardzo
interesującym i pięknym otoczeniu rzeki. Ścieżka ma przebieg zamkniętej pętli a start i meta są w tym samym miejscu.
W pobliżu ustawionych ośmiu przystanków można zaobserwować kilkanaście gatunków ptaków, takich jak: zimorodek,
dzięcioł czarny, jer, jaskółka dymówka, pluszcz czy bocian czarny.



Podaj nazwę tego rezerwatu oraz miejscowość w jakiej on się znajduje.
odp.: Rezerwat „ŁOPATA POLSKA” w Żegiestowie Zdroju

Zestaw VIII.
Pytanie 22.
Wiele osób uważa, że zimą nie można zbierać w górach ziół, ponieważ nic już wtedy nie rośnie. A jednak
występuje takie zioło rosnące na Podhalu, którego liście maja kształt końskiego kopyta.
 Podaj pełna polską nazwę tego zioła.
odp.: KOPYTNIK - Górski Pieprz
Pytanie 23.
To ewenement na skalę Europy. Jest to jedno z niewielu tak dużych naturalnych stanowisk cisów w Europie
Środkowej znajdujące się w polskich Karpatach. Na zboczu góry, w otoczeniu jodłowego lasu zachował się w
tej miejscowości przepiękny rezerwat cisów o powierzchni 35 ha.
 Podaj nazwę miejscowości oraz pasmo górskie, w której znajduje się ten rezerwat.
odp.: wieś MOGILNO w Beskidzie Niskim
Pytanie 24.
Nazywane potocznie „Sudeckimi Tatrami” stanowią jedna z ciekawszych grup górskich w Sudetach. W
przeciwieństwie do większości sudeckich pasm górskich cechujących się płaskimi, wyrównanymi
wierzchołkami masyw ten jest bardziej zróżnicowany. Odmienność tę widać wyraźnie przyglądając się im.
Mają charakterystyczny „postrzępiony” grzbiet a w krajobrazie tych gór dominują strome stożki i kopuły,
które połączone ze sobą podstawami tworzą grzbiety.
 Podaj nazwę tych gór.
odp.: Góry SUCHE

Zestaw IX.
Pytanie 25.
Na górskich stokach Karkonoszy jest tam polana i punkt widokowy położone na wysokości ok. 900 m n.p.m. w miejscu
ścieżki, po której wiedzie zielony szlak turystyczny. Choć dziś rosną tu tylko bujne trawy i drzewa jeszcze niedawno stały
zabudowania pełne życia. Była tam wieś, która już dzisiaj nie istnieje gdzie słońce nie zaglądało przez 113 dni w roku.



Podaj nazwę nieistniejącej już dziś wsi.
odp.: BUDNIKI

Pytanie 26.
Na placyku przed okazałym zamkiem sterczy zabezpieczony odziomek, który według legendy miał uschnąć po śmierci
ostatniego męskiego potomka rodu właścicieli tego zamku leżącego nad górską rzeka.



Podaj nazwę tego odziomka.
odp.: Dąb Palocsajów na placyku przed Zamkiem w Nidzicy

Pytanie 27.
Szlak wchodzi do lasu, by po po jednym kilometrze doprowadzić nas do miejsca, w którym ostro skręć w lewo. Wyraźnym
duktem leśnym zaczynamy strome podejście na grzbiet góry. Po pokonaniu stromego odcinka szlak skręca w prawo.
Leśna drogą, stopniowo wznosząc się dochodzimy do zabudowań wsi, gdzie wychodzimy na drogę asfaltową. Mijamy
figurę Matki Bożej i prowadząca w dół drogą dochodzimy do miejsca odpoczynku z wieżą widokową wyposażona w
lunetę. Roztacza się stąd szeroka panorama gór.




Podaj nazwę góry, na której znajduje się wieża widokowa.
odp.: SIENIAWSKA GÓRA (Góry Świętokrzyskie - Pasmo Oblęgorskie)
Podaj nazwę miejscowości, która jest widoczna z wieży widokowej i z jaką znaną osobą jest
związana.
odp.: STRAWCZYN - miejsce urodzenia Stefana Żeromskiego

Pytanie 28.
Był znanym i walecznym rycerzem. Po porzuceniu wojaczki postanowił resztę swojego życia spędzić na pielgrzymowaniu.
Mieszkańcom małego miasteczka chwalił się, że jest najpobożniejszym z ludzi, a jego dusza powędruje prosto do nieba.
Pielgrzymkę do klasztoru postanowił odbyć na klęczkach. Gdy doszedł na skraj lasu, nagle rozdzwoniły się klasztorne
dzwony. Rycerz oświadczył zdziwionym tym wydarzeniem ludziom, że dzwony biją na jego powitanie. W tym samym
momencie za swoja pychę został zamieniony w kamienny posąg i od tej pory pokutuje za grzech zarozumiałości. Co rok
porusza się o ziarnko piasku w stronę klasztoru.




Jak nazywał się ów rycerz?
odp.: EMERYK
Do którego klasztoru pielgrzymował?
odp.: Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Łysej Górze

Pytanie 29.
Jest jedną osobliwości Gór Stołowych, jako że stanowi odcięty fragment stoliwa i wyznacza zasięg płyty piaskowcowej
środkowego poziomu Gór Stołowych przed kilkoma milionami lat. Wzniesienia tego typy noszą nazwę gór-świadków.
Formą zbliżoną do tego wzniesienia jest płaskowyż Golca.



Podaj nazwę oraz wysokość tego wzniesienia.
odp.: MNICH – 522 m n.p.m.

Pytanie 30.
Szlak omija wyższą o 2 m kulminację północną tego wierzchołka. Wzdłuż grzbietu spotykamy wychodnie piaskowców
otryckich. Rozległe widoki z głównego wierzchołka na grupę Tarnicy i pasmo graniczne od Jasła po Menczył.



Podaj nazwę tego wierzchołka
odp.: Główny wierzchołek Połoniny Wetlińskiej

