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1. Gdzie znajduje się dzielnica żydowska
Kazimierz?
(w Krakowie)
2. Co przypomina plan Zamościa?
(gwiazdę)
3. Gdzie znajdują się sukiennice?
(na rynku w Krakowie)
4. Co znajduje się na liście dziedzictwa
niematerialnego?
(szopkarstwo krakowskie)
5. Co wydobywano w Krzemionkach Opatowskich?
(krzemień pasiasty)

1. Gdzie można usłyszeć hejnał z wieży mariackiej?
(na rynku w Krakowie)
2. Co wydobywano w kopalni w Bochni?
(sól)
3. Gdzie zniszczono w czasie wojny Stare Miasto
w około 85%?
(w Warszawie)
4. Co znajduje się w parku pielgrzymkowym w
Kalwarii Zebrzydowskiej?
(dróżki z kapliczkami i kościółkami związane z
Męką Pańską)
5. Gdzie znajdują się kościoły pokoju?
(w Jaworze i Świdnicy)
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1. Gdzie ratusz ma na wejściu wachlarzowe
schody?
(w Zamościu)
2. Co znajduje się w Kalwarii Zebrzydowskiej?
(klasztor i park pielgrzymkowy)
3. Gdzie w jednym miejscu znajdują się razem
trzy zamki?
(w Malborku)
4. Co znajduje się w Jaworze?
(protestancki kościół pokoju)
5. Gdzie znajdują się kościoły zbudowane z drewna
i pokryte drewnianymi deskami?
(w południowej Małopolsce)

1. Jaka słynna budowla znajduje się w Malborku?
(zamek krzyżacki)
2. Gdzie obok zamku krzyżackiego powstało Stare
i Nowe Miasto?
(w Toruniu)
3. W której kopalni można zobaczyć system
gospodarowania wodami podziemnymi?
(w Tarnowskich Górach)
4. Co znajduje się w Świdnicy?
(protestancki kościół pokoju)
5. Ile drewnianych kościołów południowej
Małopolski znajduje się na liście UNESCO?
(sześć)
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1. Gdzie znajdują się kopalnie soli?
(w Wieliczce i Bochni)
2. Co symbolizują kościoły pokoju w Jaworze i
Świdnicy?
(podpisanie pokoju religijnego, tolerancję
religijną)
3. Gdzie można zobaczyć żydowskie synagogi?
(w dzielnicy Kazimierz, w Krakowie)
4. Co wydobywano w Tarnowskich Górach?
(srebro, ołów, cynk)
5. Gdzie znajduje się dom Mikołaja Kopernika?
(w Toruniu)

1. Gdzie można zobaczyć malowidła naskalne?
(w Krzemionkach Opatowskich)
2. Gdzie znajduje się „prywatne miasto”, nazywane
„idealnym”?
(Zamość)
3. Jakie miasto było wzorem dla wybudowania
Kalwarii Zebrzydowskiej?
(Jerozolima)
4. Gdzie wydobywano srebro, ołów i cynk?
(w Tarnowskich Górach)
5. Gdzie znajdują się grobowce królów polskich?
(w Krakowie, w katedrze na Wawelu)

CO & GDZIE

CO & GDZIE

1. Gdzie znajdowała się stolica państwa
krzyżackiego?
(w Malborku)
2. Gdzie wydobywano krzemień pasiasty?
(w Krzemionkach Opatowskich)
3. Jaka wrocławska budowla jest na liście
UNESCO?
(Hala Stulecia)
4. W jakim województwie znajduje się najwięcej
miejsc wpisanych na listę UNESCO?
(w Małopolsce)
5. Które miasto posiada wpis na listę
niematerialnego dziedzictwa UNESCO?
(Kraków)

1. Gdzie znajduje się pierwszy polski uniwersytet?
(w Krakowie)
2. Co wykonywano z krzemienia wydobywanego w
Krzemionkach Opatowskich?
(narzędzia krzemienne, na przykład siekierki)
3. Na terenie jakich krajów znajdują się
drewniane karpackie cerkwie?
(Polski i Ukrainy)
4. Gdzie znajduje się Hala Stulecia?
(we Wrocławiu)
5. Ile wpisów związanych z górnictwem znajduje
się na liście UNESCO?
(3 – Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Kopalnie
krzemienia pasiastego w Krzemionkach
Opatowskich, kopalnie srebra, cynku i ołowiu w
Tarnowskich Górach)
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1. Co wydobywano w kopalni w Wieliczce?
(sól)
2. Co znajduje się w Parku Mużakowskim?
(zamek i park po obu stronach granicznej rzeki
Nysy Łużyckiej)
3. Jakie świątynie budowano w rejonie polskich i
ukraińskich Karpat?
(drewniane cerkwie)
4. Gdzie założono bractwo świętej Barbary,
patronki górników
(w Tarnowskich Górach)
5. Gdzie wykonano największą, rzeczywistą
rekonstrukcję miasta?
(w Warszawie)

1. Na terenie jakich krajów znajduje się Park
Mużakowski?
(Polski i Niemiec)
2. Gdzie można zobaczyć przykład podziemnej
inżynierii hydraulicznej?
(w Tarnowskich Górach)
3. Ile drewnianych „karpackich” cerkwi jest na
liście UNESCO?
(szesnaście)
4. Gdzie znajduje się kaplica z soli nazywana
największą podziemną świątynią?
(w kopalni soli w Wieliczce)
5. Gdzie zorganizowano Wystawę Stulecia z okazji
setnej rocznicy pokonania Napoleona pod
Lipskiem?
(w Hali Stulecia we Wrocławiu)
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1. Gdzie w Warszawie znajdowała się siedziba
króla i parlamentu?
(Zamek Królewski na Starym Mieście)
2. Gdzie mieszkał najsłynniejszy polski smok?
(w jaskini u podnóża wzgórza wawelskiego w
Krakowie)
3. Ile wybudowano kościołów pokoju?
(trzy, jeden się nie zachował)
4. Jak nazywa się świątynia żydowska?
(synagoga)
5. Które miasto ma nazwę od nazwiska swojego
założyciela?
(Zamość)

1. Co pomogło w rekonstrukcji wyglądu Starego
Miasta w Warszawie?
(zachowane dokumenty, rysunki i obrazy włoskiego
malarza Canaletta)
2. Gdzie można znaleźć napisy w języku
niemieckim?
(kościoły pokoju na Śląsku)
3. Gdzie można znaleźć napisy w języku
hebrajskim?
(synagogi, np. na Kazimierzu)
4. Co nazywano białym złotem?
(sól)
5. Gdzie znajdują się ruiny zamku krzyżackiego?
(w Toruniu)

