Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza
34 – 500 Zakopane, ul. Harenda 21
tel/fax 18 20 68 – 277
sp9zakopane@poczta.onet.pl

Pytania na Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza
Cz. 1
1. Wymień szczyty w Tatrach, na które można wjechać koleją linową:
Odp.: Kasprowy Wierch, Łomnica.
2.W którym miejscu w Warszawie witano Józefa Piłsudskiego
a) na dworcu,
b) na Żoliborzu,
c) w Ogrodzie Saskim.
3.Na potrzeby jakiego przemysłu wyrąbywano tatrzańskie lasy w drugiej połowie
VIII i pierwszej połowie XIX wieku?
a.
b.
c.
d.

przemysł papierniczy
huty szkła
górnictwo i hutnictwo
garncarstwo
.

4. W przeszłości na przeważającym obszarze regla dolnego występowały zespoły
leśne nazywane buczyną karpacką. Jakie dwa gatunki drzew tworzyły buczynę
karpacką?
a. świerk i jawor
b. buk i brzoza
c. buk i jodła
d. buk i kosodrzewina
5. Na wiosnę wzdłuż górskich potoków masowo zakwitają żółte kwiaty popularnie
zwane kaczeńcami. Jaka inną nazwę mają te rośliny?
a.
b.
c.

Żywiec Gruczołowaty ( Dentaria glandulosa)
Lepiężnik wyłysiały ( Petasites kablikianus)
Knieć górska ( Caltha laeta)

6. „Na rozkaz Jego staniecie wszyscy do szeregów obywatele żołnierze Polskiej
Organizacji Wojskowej? to fragment…?
a) aktu przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną,
b) obwieszczenia o przybyciu Józefa Piłsudskiego do Warszawy,
c) odezwy do Polaków przed wojną polsko-bolszewicką.

7. W którym roku postawiono krzyż na Giewoncie?
a.
b.
c.
d.

w 1889 roku
w 1901 roku
w 1915 roku
w 1935 roku

8. W jakim mieście na Podtatrzu znajduje się lotnisko pasażerskie, a gdzie
znajduje się lotnisko tylko sportowe ?
Odp.: Poprad- lotnisko pasażerskie, Nowy Targ – lotnisko sportowe.
9. W jakiej części Karpat znajdują się Tatry?
Odp.: Karpaty Zachodnie
10. Co Józef Piłsudski obiecał niemieckim żołnierzom stacjonującym w Polsce?
a) bezpieczeństwo ze strony polskich oddziałów,
b) możliwość przyjęcia obywatelstwa polskiego,
c) nic im nie obiecał.
11. W Pieninach występuje „ Niepylak Apollo”. Jest to nazwa:
a. ptaka
b. gada
c. ryby
d. motyla
12. Jak się nazywa się najwyższy szczyt Tatr i jaka jest jego wysokość?
Odp.: Gerlach 2655 m n.p.m.
13. Na jakie części dzielą się Tatry?
Odp.: Tatry Zachodnie, Tatry Wysokie, Tatry Bielskie
14. Kiedy został zaprzysiężony rząd polski po odzyskaniu niepodległości ?
a) 11 listopada,
b) 18 listopada,
c) 24 listopada.
15. Ile km2 wynosi powierzchnia Tatr Polskich?
Odp.: 175 km2
16. Ile jest w Tatrach szczytów o wysokości powyżej 2600 m n.p.m ?
Odp.: 10 szczytów

17. Między jakimi przełęczami rozciągają się Tatry Zachodnie?
Odp.: Od Przełęczy Huciańskiej po Przełęcz Liliowe
18.Jakie są polskie symbole narodowe?
a) flaga państwowa, godło, konstytucja,
b) flaga państwowa, hymn, konstytucja,
c) flaga państwowa, godło, hymn.
19. Między jakimi przełęczami rozciągają się Tatry Wysokie?
Odp.: Od Przełęczy Liliowe po Przełęcz pod Kopą.(1pkt)
20.Między jakimi przełęczami rozciągają się Tatry Bielskie ?
Odp.: Od Przełęczy pod Kopą po Przełęcz Ździarską
21.Podaj nazwy pięciu szczytów Tatr Zachodnich.
Odp.: Np. Bystra, Raczkowa Czuba, Baraniec, Banówka, Starorobociański Wierch,
Krywań, Kasprowy Wierch, Giewont
22.Podaj nazwy pięciu szczytów Tatr Wysokich.
Odp.: Np. Gerlach, Łomnica, Lodowy Szczyt, Durny Szczyt, Baranie Rogi, Rysy,
Mięguszowiecki Szczyt, Mnich.
23.Podaj nazwy dwóch szczytów Tatr Bielskich
Odp.: Np. Hawrań, Płaczliwa Skała, Murań
24.Co to jest „walna dolina”?
Odp.: Rozpoczyna się od podnóża gór, a kończy na grani głównej.
25.Od kiedy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i
szkolnictwie?
a) od 1919 roku,
b) od 1926 roku,
c) od momentu odzyskania niepodległości.
26.Co to są zjawiska krasowe?
Odp.: Formy rzeźby powierzchniowej i podziemnej oraz podziemne przepływy wód
gruntowych spowodowane rozpuszczaniem skał.
27.W jakich skałach występują zjawiska krasowe?
Odp.: W skałach węglanowych – w wapieniach i dolomitach.

28.Wymień przynajmniej 4 formy krasu powierzchniowego.
Odp.: Żłobki krasowe i leje krasowe, Jaskinie, wywierzyska, ponory
29.Gdzie w Zakopanem mieszkał Józef Piłsudski?
Mieszkał w różnych miejscach Zakopanego, najdłużej w chacie Tomka Chyca Olesiaka
przy ul. Kasprowicza 32 (w latach 1906-1912).
30.Z jakiego związku tworzy się szata naciekowa w jaskiniach?
Odp.: Z węglanu wapnia CaCO3
31.Jaką nazwę i głębokość ma najgłębsza jaskinia w Tatrach ?
Odp.: Wielka Śnieżna ( długość 20 km, głębokość 814m)
32. W jakich miesiącach w Tatrach występuje najwięcej opadów?
Odp.: W czerwcu i lipcu.
33. Czy Józef Piłsudski był w Zakopanem ?
Tak. W latach 1901-1922 często przebywał w Zakopanem, zarówno dla poratowania
zdrowia jaki wypoczynku. Prowadził tutaj również działalność polityczną. Wygłaszał
wykłady na tematy historyczne i wojskowe. Z jego inicjatywy powstał w Zakopanem
Polski Skarb Wojskowy (1912).
34. W jakim miesiącu w Tatrach występuje najmniej opadów?
Odp.: W październiku.
35. Wymień piętra roślinne występujące w Tatrach:
Odp.: Regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, piętro halne, piętro turniowe.
36.Powiedz, co jest symbolem parków narodowych TPN i TANAP?
Odp.: TPN – kozica , TANAP – kozica
37.Gdzie w Zakopanem znajduje się grób legionistów, którzy walczyli o
niepodległość Polski podczas I Wojny Światowej?
a. na Starym Cmentarzu, na Pęksowym Brzyzku
b. na cmentarzu Komunalnym przy ulicy Nowotarskiej .
38.Cud nad Wisłą odnosi się do:
a) bitwy Warszawskiej z Armią Czerwoną

b) bitwy warszawskiej z Niemcami
c) zawarcia pokoju z Rosją

39. Powiedz, co to są endemity oraz podaj ich przykłady:
Odp.: Endemity - organizmy występujące tylko na ograniczonym obszarze,
np. darniówka tatrzańska
40.Powiedz, co to są relikty oraz podaj ich przykłady:
Odp.: Relikty - organizmy, które są pozostałością flory czy fauny dawnej, gdy na danym
terytorium były odmienne warunki klimatyczne,np. skrzelopływka bagienna
41. Jaką nazwę ma roślina występująca od kilkudziesięciu lat nad brzegami
potoków i rzek Podhala. Posiada właściwości parzące i jest niebezpieczna dla
ludzi.
Odp.: Barszcz Sosnowskiego
42. Potoczna nazwa rządzącego obozu Józefa Piłsudskiego to:
a) sanacja
b) Centrolew
c) Obóz Stu
43. Z kim przyjaźnił się Jan Kasprowicz w Poroninie?
Z wieloma osobami, ale najczęściej bywał u ks. Franciszka Nycza, miejscowego
proboszcza. Napisał o nim wiersz, pt.:” Ksiądz Kanonik”.
44. Z czyjej inicjatywy i w którym roku nadano Janowi Kasprowiczowi tytuł
„Honorowy Obywatel Poronina”?
Z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Poronin Franciszka Guta w dniu 21 marca
1905 roku.
45. Kto był chrzestnym ojcem znanego lutnika rodem z Poronina Franciszka
Marduły , syna Józefy i Ludwiny Marduły
Chrzestnym ojcem był Jan Kasprowicz
46.Jakie wzgórze w Poroninie najczęściej odwiedzał Jan Kasprowicz. Z tego
wzgórza rozciąga się widok na panoramę Tatr?
Jest to Galicowa Grapa.
47. Gdzie (w którym miejscu) znajduje się tablica upamiętniająca „ Samorządowe
Gimnazjum i Liceum im Jana Kasprowicza w Poroninie”?

Tablica znajduje się przy ulicy Za torem , na ścianie budynku w którym jest Ośrodek
Zdrowia. Ten budynek zakupili mieszkańcy Poronina ze składek i założyli
Samorządowe Gimnazjum i Liceum. Tablicę ufundowali byli uczniowie z okazji 25 lecia
założenia szkoły.
48. O kim pisał Jan Kasprowicz w wierszu pt.: ”Kobziarz Mróz”?
O Stanisławie Budzu – Mrozie.
49.Jan Kasprowicz napisał wiersz, pt.:” Pani Pawłowa”. O jakiej osobie jest to
wiersz?
O pani Wiktorii Gutowej.
50.O jakiej miejscowości myślał Jan Kasprowicz w wierszu: „ Nie ma tu nic
szczególnego/żadnych tu dziwów świata /Fundament z skalnych odłamów/
Z płazów świerkowych chata”?
O Poroninie
51. W roku 2010 była okrągła rocznica związana z osoba Jana Kasprowicza. Jaka
to rocznica i która ?
Była to 150 rocznica urodzin Jana Kasprowicza.
52.Jaką nazwę ma cykl imprez organizowanych co roku z okazji kolejnej rocznicy
otrzymania przez nasze miasto praw miejskich?
Dni Zakopanego
53.Jaką nazwę ma organizowana od lat impreza na której występują zespoły
ludowe z terenów górskich?
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
54.Jaką nazwę ma organizowany od kilkunastu lat przegląd zespołów i solistów
o tematyce religijnej?
Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was...”
55. Jaką nazwę ma przegląd zespołów filmów organizowany w kinie Sokół ?
„Kino którego szukasz”
56. Uchwaloną w 1921 roku konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej nazywa się:
a) marcową,
b) kwietniową
c) majową.

