
 
 

Zestawy pytań i odpowiedzi na trasach: 
 

Trasa Turystyczna-Szosowa dzień I 
 

1. Jakie jest hasło promujące miasto Bełchatów? 
Odp. Bełchatów daj się skusić. 
 

2. Na 1 piętrze znajdują się stroje królewskie. Podaj ilość. 
Odp. 2 
 

3. Zadanie posesja 31: Ile jest sieczkarni? 
Odp. 7 
 

4. Jak nazywają się wyspy znajdujące się na niebieskich źródłach?  
Odp. Płaczące Wierzby, Samotnego Modrzewia. 
Jakie owady mają swój ogródek w skansenie? 
Odp. Trzmiele. 
 

5. Ile lokomotyw kursuje po trasie kolei wąskotorowej? 
Odp. 4. 
 

6. Ilu wikariuszy służących w parafii w Dobromiu nosiło okulary? 
Odp. 8. 
 

7. Jaką rolę pełnił wcześniej budynek straży? 
Odp. Synagogi. 
 

8. Kogo przedstawia płaskorzeźba po lewej stronie kolegiaty w Łasku? 
Odp. Jan Łaski. 
 

9. Proszę podać numer boczny (znajdujący się pod orłem) największej zielonej 
lokomotywy o biało-czerwonych kolorach. 
Odp. 93 
 

10. Jak nazywał się proboszcz parafii wymieniony na tablicy kościoła? 
Odp. Stefan Skowroński 
Kiedy i jaka wojewódzka impreza odbywa się co roku w Buczku? 
Odp. Święto truskawki. 
 

11. Jak brzmi nazwa miasteczka (przez które przejeżdżacie) kojarząca się z marką 
samochodową? 
Odp. Porszewice. 
 
 



 
 

Trasa Turystyczna-Szosowa dzień II 
 

1. Czy flagę 3x2 można wnieść na stadion? 
Odp. Nie. 
 

2. W którym roku i od kogo Łódź otrzymała prawa miejskie? 
Odp. 1423 rok. Władysław Jagiełło. 
 

3. Jakich wyznań jest mijany cmentarz? 
Odp. Katolicki, ewangelicko-augsburski, prawosławny. 
 

4. Jakie powiązania ma budynek muzeum i stojącego obok centrum handlowego? 
Odp. Właścicielem obu był Poznański. 
Do kogo należał wcześniej budynek muzeum? 
Odp. Poznański. 
 

5. Z jakiego filmu pochodzi scenografia? 
Odp. Kingsize. 

 
Trasa Turystyczna-Terenowa dzień I 

 
1. Jakie jest hasło promujące miasto Bełchatów? 

Odp. Bełchatów daj się skusić. 
 

2. Jak nazywał się proboszcz parafii wymieniony na tablicy kościoła? 
Odp. Stefan Skowroński 
Kiedy i jaka wojewódzka impreza odbywa się co roku w Buczku? 
Odp. Święto truskawki. 

 
3. Proszę podać numer boczny (znajdujący się pod orłem) największej zielonej 

lokomotywy o biało-czerwonych kolorach. 
Odp. 93 
 

4. Ilu wikariuszy służących w parafii w Dobromiu nosiło okulary? 
Odp. 8. 
 

5. Jak nazywają się wyspy znajdujące się na niebieskich źródłach?  
Odp. Płaczące Wierzby, Samotnego Modrzewia. 
Jakie owady mają swój ogródek w skansenie? 
Odp. Trzmiele. 

 
6. Jaki element obronny miał kiedyś zamek? 

Odp. Fosa. 
 
 



 
 

Trasa Turystyczna-Terenowa dzień II 
 

1. Jakich wyznań jest mijany cmentarz? 
Odp. Katolicki, ewangelicko-augsburski, prawosławny. 

 
2. Jakie powiązania ma budynek muzeum i stojącego obok centrum handlowego? 

Odp. Właścicielem obu był Poznański. 
Do kogo należał wcześniej budynek muzeum? 
Odp. Poznański. 
 

3. Proszę podać nazwę obiektu stojącego przed jednostką straży. 
Odp. Ręczna pompa. 
 

6. Z jakiego filmu pochodzi scenografia? 
Odp. Kingsize. 
 

 


