
XLI OMTTK – etap rejonowy, 13 kwietnia 2013 
Test krajoznawczy  –  gimnazjum 
Rozwiązanie tego testu polega na wybraniu tylko jednej poprawnej odpowiedzi „a” lub „b” lub „c” lub „d”. 
Literę, którą oznaczono wybraną odpowiedź, wpisujemy na załączoną kartę odpowiedzi obok numeru pytania 
(w przypadku pomyłki przekreślamy dotychczasową literę i obok wpisujemy nową). 
 
 
1. W Rybniku jest dokładnie 27 
a) dzielnic.    b) gimnazjów.   c) rond.     d) odpowiedzi a), b) i c) są prawidłowe.  
 
2. Jedna z najważniejszych rybnickich ulic – Tadeusza Kościuszki, przy której mieszczą się aż 3 zespoły szkół dla młodzieży, biegnie 
a) od bazyliki św. Antoniego do dworca PKP. 
b) od dworca PKP do siedziby rybnickiego oddziału PTTK. 
c) od Placu Wolności do nowego gmachu sądu. 
d) od rynku do Centrum Handlowego „Plaza”. 
 
3. Budynek Teatru Ziemi Rybnickiej ma około 
a) 20 lat.     b) 30 lat.    c) 50 lat.    d) 100 lat. 
 
4. Fragment komina przy Centrum Handlowym „Focus Mall” to pozostałość 
a) dawnego browaru.     b) dawnej ciepłowni.     c) dawnej kopalni węgla kamiennego.     d) dawnej wieży ciśnień.    
 
5. Uczelnią wyższą, która NIE posiada swojego ośrodka zamiejscowego w Zespole Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej w Rybniku   
(na tzw. kampusie) jest 
a) Politechnika Śląska w Gliwicach.                             b) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 
c) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.               d) Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
 
6. „Rybnickie Rekiny” to potoczne określenie 
a) najbardziej agresywnych działaczy samorządowych. 
b) rekordowej wielkości ryb wyłowionych w Zalewie Rybnickim. 
c) rybnickich żeglarzy jachtowych. 
d) rybnickich żużlowców. 
 
7. Zarówno rzeźba na rybnickiej fontannie na rynku, jak i figura przed kościołem Matki Boskiej Bolesnej (tzw. „starym”) 
przedstawiają św. Jana 
a) Chrzciciela.     b) Ewangelistę.     c) Nepomucena.     d) Sarkandra.      
 
8. Według tradycji, św. Jan Sarkander głosił kazania w Rybniku 
a) w bazylice św. Antoniego. 
b) w kościele w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, który dziś poświęcony jest św. Janowi Sarkandrowi. 
c) w kościółku „Na Górce”. 
d) w tzw. „starym” kościele (Matki Boskiej Bolesnej). 
 
9. Św. Antoni – patron Rybnika, ziemi rybnickiej oraz największego rybnickiego kościoła, (niezastąpiony, gdy trzeba pomodlić się     
o znalezienie zgubionego przedmiotu ) urodził się w Portugalii, lecz kojarzony jest z włoskim miastem, gdzie spędził ostatnie lata 
życia i gdzie jest pochowany. Miastem tym jest 
a) Asyż.     b) Bolonia.     c) Padwa.     d) Rzym.     
 
10. Długoletni wybitny burmistrz Rybnika, który zasłużył się m.in. jako inicjator rozwoju terenów zieleni i ogródków działkowych, to 
a) Antoni Żelazko.    b) Eugeniusz Szymik.   c) Józef Makosz.     d) Władysław Weber. 
 
11. Jednym z najznamienitszych rybniczan jest 
a) arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc.                      b) arcybiskup senior archidiecezji katowickiej Damian Zimoń. 
c) biathlonista – srebrny medalista z Turynu Tomasz Sikora.         d) gimnastyk – złoty medalista z Pekinu Leszek Blanik. 
 
12. Zbudowany w 1791 roku drewniany kościółek św. Józefa był już dwukrotnie przenoszony. Wskaż właściwą kolejność miejsc, 
które „zaliczył” ten obiekt: 
a) Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – Rybnik-Kłokocin – Nieboczowy (gmina Lubomia). 
b) Nieboczowy (gmina Lubomia) – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – Rybnik-Kłokocin. 
c) Nieboczowy (gmina Lubomia) – Rybnik-Kłokocin – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. 
d) Rybnik-Kłokocin – Nieboczowy (gmina Lubomia) – Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. 



13. Bezcenny obraz Michaela Willmanna z 1685 r., przedstawiający męczeństwo św. Wawrzyńca, trafił do drewnianego kościółka    
w Rybniku – Ligockiej Kuźni z 
a) kościoła w Rudach.     b) opactwa cystersów w Lubiążu na Dolnym Śląsku.     c) pałacu w Pszczynie.     d) zamku w Raciborzu. 
 
14. XVIII-wieczny rzeźbiarz barokowy, po którego warsztacie na naszym terenie pozostały liczne figury św. Jana Nepomucena   
(m.in. w Raciborzu, Rybniku, Kuźni Raciborskiej, Rudach, Wodzisławiu Śląskim), a najwybitniejszym dziełem jest Kolumna 
Maryjna w Raciborzu, to 
a) Franciszek Euzebiusz Oppersdorff.                          b) Johann Melchior Österreich. 
c) Michael  Ignatius Klahr (Młodszy).                         d) Michael Klahr (Starszy). 
 
15. Dzielny ksiądz Walenty – bohater legendy związanej z Jankowicami – uciekał z Najświętszym Sakramentem przed 
a) husytami.     b) Tatarami.     c) Turkami.     d) Szwedami. 
 
16. Cystersi przybyli do Rud w II połowie XIII wieku z 
a) Czarnowąsów na Opolszczyźnie.                                                    b) Henrykowa na Dolnym Śląsku. 
c) Jędrzejowa na ziemi krakowsko-sandomierskiej.                           d) Szczyrzyca w Małopolsce. 
 
17. Odsłonięty w 1973 roku pomnik Matki Polki zobaczymy w 
a) Czerwionce-Leszczynach.     b) Krzanowicach.     c) Krzyżanowicach.     d) Raciborzu. 
 
18. Muzeum, w którym eksponowana jest wystawa stała „W domu Ozyrysa” (z autentyczną mumią egipską ), mieści się 
a) w dawnym podominikańskim kościele Świętego Ducha w centrum Raciborza. 
b) w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. 
c) w Pałacu w Wojnowicach k/Raciborza. 
d) w raciborskim Zamku Piastowskim na Ostrogu. 
 
19. Żorskie Centrum Regionalne, które aktywnie promuje pamięć o przeszłości i kulturze regionu: tradycyjnych obyczajach, 
obrzędach oraz gwarze śląskiej (ostatnio popularny cel wycieczek – zwłaszcza w przedszkolach i szkołach podstawowych )          
ma siedzibę w dzielnicy 
a) Baranowice.     b) Osiny.     c) Rowień-Folwarki.     d) Śródmieście. 
 
20. Najciekawsze przykłady familoków – domów dla robotników wznoszonych na przełomie XIX i XX wieku przez właścicieli 
zakładów przemysłowych – w naszym regionie znajdują się na terenie 
a) Czerwionki-Leszczyn, Radlina i Rybnika. 
b) Marklowic, Wodzisławia Śląskiego i Mszany. 
c) Pszowa, Rydułtów i Raciborza. 
d) Świerklan, Jejkowic i Gaszowic. 
 
21. Rydułtowski XVII-wieczny krzyż pokutny o podwójnych ramionach (rzadkość w skali Europy) stoi obecnie 
a) na Kalwarii Pszowskiej (na pograniczu Rydułtów i Pszowa). 
b) przy bramie kościoła Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (na osiedlu Orłowiec). 
c) w obrębie cmentarza kościoła św. Jacka (w dzielnicy Radoszowy). 
d) w ogrodzie za prezbiterium kościoła św. Jerzego (niedaleko rydułtowskiego rynku). 
 
22. By przeżyć odnowę duchową w pięknym zespole pałacowo-parkowym można udać się do diecezjalnego domu rekolekcyjnego w 
a) Jedłowniku (dzielnicy Wodzisławia Śląskiego).                   b) Kokoszycach (dzielnicy Wodzisławia Śląskiego). 
c) Pszowie.                                                                                 d) Turzy Śląskiej (w gminie Gorzyce). 
 
23. Miejscowości znane ze żwirowni – miejsc pozyskiwania żwirów rzecznych – to 
a) Lyski, Nowa Wieś i Sumina.                                                    b) Kornowac, Pogrzebień i Kobyla. 
c) Krzyżanowice, Odra i Olza.                                                     d) Piece, Czernica i Łuków Śląski. 
 
24. Odra – na ok. 160 kilometrach naturalna zachodnia granica Polski z Niemcami –  
a) ma źródła w Czechach, na kilku kilometrach jest rzeką graniczną Polski i Czech. 
b) ma źródła w Czechach, nie jest rzeką graniczną Polski i Czech. 
c) ma źródła w Polsce, na kilku kilometrach jest rzeką graniczną Polski i Czech. 
d) ma źródła w Polsce, nie jest rzeką graniczną Polski i Czech. 
 
25. Geograf Bawarski w połowie IX wieku wymienia 5 grodów Gołężyców – słowiańskiego plemienia zasiedlającego dzisiejszy Śląsk 
Górny i Cieszyński: Międzyświeć koło Skoczowa, Racibórz, Stary Cieszyn (obecnie wieś Podobora w Republice Czeskiej), Hradec 
nad Moravici oraz 
a) Grodzisko.     b) Lubomię.     c) Ostrów Lednicki.     d) Wiślicę. 



 
26. Centralna Magistrala Kolejowa to trasa łącząca 
a) Gdańsk z Górnym Śląskiem.     b) Górny Śląsk z Warszawą.     c) Warszawę z Łodzią.     d) Warszawę z Poznaniem. 
 
27. Autostrada o kierunku północ/południe przebiegająca przez województwo śląskie to 
a) A1.     b) A2.     c) A3.     d) A4. 
 
28. Województwami graniczącymi z województwem śląskim są 
a) dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, świętokrzyskie. 
b) łódzkie, krakowskie, opolskie, świętokrzyskie. 
c) łódzkie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie. 
d) małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. 
 
29. Miasta Zagłębia Dąbrowskiego to 
a) Będzin, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice. 
b) Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec. 
c) Będzin, Ruda Śląska, Sosnowiec. 
d) Bytom, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec. 
 
30. „Śląska Linia Maginota” to inne określenie 
a) fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk”. 
b) granicy górskiej miedzy Polską a Czechosłowacją w latach międzywojennych. 
c) granicznego biegu Odry w latach międzywojennych. 
d) przedwojennej granicy polskiego województwa śląskiego z Niemcami. 
 
31. Różnica poziomów wody na początku i końcu zarówno Kanału Gliwickiego, jak i jego „poprzednika” – Kanału Kłodnickiego – 
wynosi ponad 40 metrów. Ilość śluz wybudowanych do pokonania tego spadu to 
a) 18 na Kanale Kłodnickim i 6 na Kanale Gliwickim.  
b) 18 na obu kanałach. 
c) 6 na Kanale Kłodnickim i 18 na Kanale Gliwickim. 
d) 6 na obu kanałach. 
 
32. „Roździanka” – tak kiedyś nazywano rzekę przepływającą przez Katowice (większość jej koryta w mieście przykryto). Jej 
współczesna nazwa – obecna także w tytule międzynarodowego festiwalu muzyki bluesowej, który od ponad 30 lat odbywa się          
w katowickim Spodku – to 
a) Bierawa.     b) Rawa.     c) Kłodnica.     d) Koszarawa. 
 
33. Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach (obok Ronda gen. Jerzego Ziętka) to 
a) 4 monumentalne pylony z bloków granitowych wysokości ok.10 metrów. 
b) obelisk z Śląskim Krzyżem Powstańczym. 
c) odlana z brązu grupa walczących powstańców. 
d) 3 potężne orle skrzydła symbolizujące 3 powstania śląskie. 
 
34. Jezioro Czerniańskie – sztuczny zbiornik retencyjny i rezerwuar wody pitnej – utworzono w latach 70-tych XX wieku  
a) na Czarnej Przemszy w Przeczycach.                              b) na Sole w miejscowości Czaniec k/Kęt. 
c) na Sole w miejscowości Czernichów.                              d) u zbiegu Białej i Czarnej Wisełki. 
 
35. Droga przez Kubalonkę – łącząca Wisłę z tzw. Trójwsią Beskidzką – została zbudowana 
a) na początku lat 30-tych XX wieku.     b) po II wojnie światowej.     c) w XIX wieku.     d) w pierwszej dekadzie XX wieku. 
 
36. W Jaworzynce-Czadeczce mieści się 
a) bank genów świerka istebniańskiego.                             b) muzeum świerka istebniańskiego. 
c) wolierowa hodowla głuszca.                                           d) odpowiedzi a), b) i c) są prawidłowe. 
 
37. XVIII-wieczny słynny zbójnik beskidzki Jerzy Fiedor zwany Proćpakiem kojarzony jest z 
a) Juszczyną.     b) Kamesznicą.     c) Klimczokiem.     d) Rycerką. 
 
38. Na mocy tzw. ugody altransztadzkiej, w pierwszej połowie XVIII wieku wybudowano na Śląsku 6 „kościołów łaski”. Jedyny, 
który przetrwał do dziś jako ewangelicki, znajduje się w naszym województwie. Mowa o Kościele Jezusowym w  
a) Cieszynie.     b) Cisownicy.     c) Goleszowie.     d) Gołkowicach. 
 



39. Włókienniczą przeszłość tego miasta można poznać zwiedzając drewniany Dom Tkacza oraz Muzeum Techniki i Włókiennictwa. 
Mowa o 
a) Andrychowie.     b) Bielsku-Białej.     c) Chełmsku Śląskim.     d) Zawierciu. 
 
40. Wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II, patronka Europy św. Edyta Stein jest upamiętniona honorowym patronatem miasta, 
nazwą szkoły, wezwaniem kościoła, pomnikiem i muzeum w 
a) Częstochowie.     b) Koziegłowach.     c) Lublińcu.     d) Myszkowie. 
 
41. W okresie między I a II wojną światową prawie cały obszar obecnego województwa warmińsko-mazurskiego należał do 
a) Litwy.      b) Niemiec.     c) Polski.     d) Związku Radzieckiego. 
 
42. Zatoka Bałtyku, do której dostęp ma województwo warmińsko-mazurskie, to 
a) Zalew Kuroński.     b) Zalew Wiślany.     c) Zatoka Pomorska.     d) Zatoka Pucka. 
 
43. W VIII-X wieku pod nazwą „Truso” jako osada rzemieślniczo-handlowa pogańskich Prusów, w XIII wieku pierwszy port 
Krzyżaków nad Bałtykiem, w późnym Średniowieczu członek Hanzy, w latach 1975-1998 miasto wojewódzkie. Mowa o 
a) Elblągu.     b) Iławie.     c) Ostródzie.     d) Węgorzewie. 
 
44. Mikołaj Kopernik przez ok. 30 lat mieszkał, prowadził obserwacje astronomiczne, pisał swe dzieło „O obrotach sfer niebieskich”  
i zmarł w/we 
a) Fromborku.     b) Lidzbarku Warmińskim.     c) Olsztynie.     d) Toruniu. 
 
45. Większość miast Warmii w czasie II wojny światowej uległa ogromnym zniszczeniom. Jednym z nielicznych wyjątków, gdzie 
zachował się duży zespół starej architektury (m.in. gotycki kościół św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty z barokowym wystrojem 
wnętrza, gotycki ratusz, fragmenty XIV-wiecznych murów miejskich, XVIII-wieczne spichlerze i XIX-wieczne kamieniczki), jest  
a) Gołdap.     b) Krutyń.     c) Orneta.     d) Pisz. 
 
46. Miasteczko z świetnie zachowanymi murami obronnymi, miejsce zwycięskiej bitwy hetmana Jana Zamoyskiego z pretendentem 
do tronu polskiego – arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem (1588), ostatnio kojarzone z drewnianym grodem rycerskim 
(uznanym przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną za najlepszy produkt turystyczny Opolszczyzny 2012) to 
a) Byczyna.     b) Namysłów.     c) Paczków.     d) Szydłów. 
 
47. Wieś Żydowo w województwie zachodniopomorskim (powiat koszaliński) powinna kojarzyć się z 
a) XIX-wiecznym kompleksem pałacowo-parkowym. 
b) największym skupiskiem osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich w Średniowieczu. 
c) najwyższą na polskim wybrzeżu latarnią morską. 
d) pierwszą w Polsce elektrownią szczytowo-pompową. 
 
48. Miasto nad Narwią, jego atrakcje turystyczne to: dawny układ przestrzenny (m.in. rynek z pomnikiem Stefana Czarnieckiego), 
barokowy kościół Św. Trójcy, nowo odbudowany zamek królewski oraz Wielka Synagoga (jedna z największych w Polsce). Mowa o 
a) Łomży.     b) Szczebrzeszynie.     c) Tykocinie.     d) Włoszczowie. 
 
49. Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO zawiera 13 wpisów z terenu Polski (obejmujących         
w sumie 19 obiektów). Najwięcej – bo aż 5 wpisów – dotyczy województwa 
a) dolnośląskiego.     b) małopolskiego.     c) mazowieckiego.     d) podkarpackiego. 
 
50. Województwa Polski, w granicach których nie mieści się – w całości ani w części – żaden park narodowy, to 
a) dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, warmińsko-mazurskie.  
b) kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, śląskie.  
c) kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie. 
d) łódzkie, opolskie, mazowieckie, śląskie, warmińsko-mazurskie.  
 


