
TRASA SZOSOWA dzień 1. 

Zadanie 1 – Rollercoster czas 

Zadanie 2 - RÓWNICA: 

1. Pójdź do najwyżej położonej karczmy na Równicy (Dwór Skibówki). W Dworze 

odbierz wizytówkę. 

2. Po wyjściu z Dworu Skibówki na wprost zobaczysz najwyższe wzniesienie z 

charakterystyczną wieżą. Jak nazywa się wzniesienie? (Czantoria, wielka 

Czantoria). 

Zadanie 3 – Kickboard czas 

Zadanie 4 - ZAMEK CIESZYN: 

1. Na szczycie wieży Piastowskiej znajdują się zdjęcia okolicy, odnajdź trzy kościoły 

znajdujące się po stronie czeskiej i odczytaj nadany im numer. (83, 67, 81) 

2. Z czego zbudowana jest Wieża Piastowska na Zamku w Cieszynie? (Łamany 

Piaskowiec) 

3. Ile metrów wysokości ma wieża? (29m) 

4. Na zamku  w Cieszynie znajduje się Rotunda romańska. Na jakim nominale 

znajdziesz jej symbol? (20 zł ) 

Zadanie 5 – Kup w Czechach czeskie łakocie i piwo i przywieź je na metę. 

Zadanie 6 – Segway czas 

Zadanie 7 – Symulatory czas 

 

TRASA TERENOWA dzień 1 

Zadanie 1 - WIADUKT WISŁA ŁABAJÓW: 

1. Ile przęseł posiada wiadukt (7)  
2. W jakich latach powstał (1931-1933)  ver 1 
3. Jaki odcinek łączył wiadukt (Ustroń-Wisła Głębce) ver2 
4. Kim był DR. Michał Grażyński (Wojewodą) ver3 

 
Zadanie 2 – Geobike. czas 
 

Zadanie 3 - CHATA KAWULOKA: 

1. Z którego roku jest chata Kawuloka  (1863) 

2. Skąd nazwa kurna chata: od kury, kurzu czy dymu. ver1 

3. W chacie Kawuloka można usłyszeć dźwięki: rogu pasterskiego, cymbał, fleta 

prostego  ver2 

4. W chacie Kawuloka można usłyszeć dźwięki:  gajdy, gitary pasterskiej,  harmonii 

ustnej ver3 

 

Zadanie 4 – Cięcie drzewa. czas 

 

Zadanie 5 – Góra Zabawa. na zaliczenie 

 



Zadanie 6 - FORT WĘGIERSKA GÓRKA.  

1. Kto jest przyjacielem żołnierza ( modlitewnik  dla żołnierzy wyznania 

prawosławnego). 

2. Ile kosztuje wstęp na uroczystość wręczenia ciężkiego karabinu 

maszynowego (49 groszy) 

 

Zadanie 7 – Galeria Adama Małysza: 

1. Odnajdź „ I kryształową kulę” , w którym sezonie została zdobyta  

(2000r/2001r) 

 

 

TRASA TURYSTYCZNO SZOSOWA dzień 1 

Zadanie 1 - Zamek Prezydenta. Zwiedzanie. 

2. Na potrzeby którego prezydenta został odrestaurowany zameczek 

Habsburgów (Ignacy Mościcki) 

3. W zamku znajduje się: salonik myśliwski, salonik ministrów, gabinet 

premierów 

4. Jak nazywa się pomieszczenie reprezentacyjne zamku (salon Pronaszki) 

5. Odnajdź taras widokowy. Za pomocą „wyzerowanej” lunety odnajdź 3 

banery i napisz co jest na nich napisane. 1. Forester, 2. XV, 3. Subaru 

 

Zadanie 2 - KONIAKÓW. Cięcie drzewa. czas 

 

Zadanie 3 - FORT WĘGIERSKA GÓRKA.  

1. Około której godzinie skapitulował fort Wędrowiec  podczas walk w  1939r. 

(17.00) 

2. Kto jest przyjacielem żołnierza: (modlitewnik  dla żołnierzy wyznania 

prawosławnego). 

3. Ile kosztuje wstęp na uroczystość wręczenia ciężkiego karabinu 

maszynowego (49 groszy) 

4. Wykonaj zadanie na gokarcie. czas 

5. Wykonaj zadanie pole minowe. punkty 

 

Zadanie 4 - GÓRA MATYSKA. Wyjście na szczyt: 

1. Podaj imię i nazwisko księdza który poświęcił krzyż na Matysce (Tadeusz Rakoczy) 

ver1 

2. Z jakiej okazji została powieszona tablica pamiątkowa  i krzyż na górze Matyska 

(Jubileusz pontyfikatu Jana Pawła II) ver2  

3. Kto ufundował tablicę na przełęczy Matyska (parafianie) ver 3 

 

Zadanie 5 - ŻYWIEC-BROWAR: 



 

1. -Jaki napis widnieje nad wejściem do muzeum browaru (MOCCCL VI) 

2. -Jak miał na imię założyciel browaru? Rodowity Habsburg żyjący w latach 1817-1895. 

Odp.: ALBRECHT FRYDERYK 

3. -W którym roku i pod jaką nazwą powstał Browar w Żywcu? 

Odp.: ROK 1856 -  „ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR NA PAWLUSIU” 

 

 

Zadanie 6 - KONIAKÓW – KOCZY ZAMEK: 

a. Wejdź na szczyt. Odnajdź i zabierz ze sobą 1 kamień z niebieska kropką. 

b. Rozpoznawanie przedmiotów. punkty 

 

Zadanie 7 – TRÓJSTYK: 

a. Na styku jakich krajów jesteś? (PL/SK/CZ) 

b. Ile kilometrów jest do Trojmezi u Ase (trojm. Cesko-bavarsko-sasko) (650 km.) 

c. Idąc 5 km. z Trujstyku żółtym szlakiem dotrzesz do…….(Komorowsky gruń- 

osada) 

d. Odnajdź górala i przetłumacz 3 słowa 3 narodów. 1. poczuwej – słuchaj, 2. wlak – 

pociąg, 3 obrusok - serwetka 

 

Zadanie 8 - ISTEBNA.NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE KORONKA 

a. Odgadnij „klucz” powstawania największej na świecie KORONKI: 

a. -8 Pań/ 8 miesięcy/8 kilometrów nici/ 

b. -6 Pań/ 6 miesięcy/6 kilometrów nici/ 

c. -5 Pań/ 5 miesięcy/50 kilometrów nici/ 

b. Próba kłębka - Zwiń na czas przygotowaną nić. Czas 

c. Wejdź bocznym wejściem do kościoła i odpowiedz na pytani: 

a. -Odnajdź obraz przedstawiający pierwszego założyciela kościoła. Jaka data 

widnieje na obrazie (1716r.) 

b. -Z którego roku jest kaplica boczna przy ołtarzu (1953r.) 

 

Zadanie 9 - PRZEŁĘCZ KUBALONKA 

a. Jaki sport zimowy uprawia się na przełęczy Kubalonka na trasach posiadających 

licencje FIS (Biathlon, narciarstwo biegowe). 

b. Wykonaj zadanie: BIATHLON czas 

 

Zadanie 10 - WISŁA ŁABAJÓW Wiadukt: 

a. Ile przęseł posiada wiadukt (7)  
b. W jakich latach powstał (1931-1933)  ver 1 
c. Jaki odcinek łączył wiadukt (Ustroń-Wisła Głębce) ver2 
d. Kim był DR. Michał Grażyński (Wojewodą) ver3 
 

Zadanie 11 – Hotel Stok: samochody zdalnie sterowane czas 
 

 



TRASA TURYSTYCZNO TERENOWA dzień 1 

Zadanie 1 - GALERIA ADAMA MAŁYSZA: 

-Data pierwszego zdobycia mistrzostwa Polski (1996r.) 

-Data wygrania pierwszych zawodów pucharu Świata (17.02.1996r.) 

 

Zadanie 2 - PASIEKI 

a. BIEG „KELNERA” czas 

b. WSPINACZKA DLA DZIECI bez klasyfikacji 

Zadanie 3 - WISŁA ŁABAJÓW 

a. Ile przęseł posiada wiadukt (7)  
b. W jakich latach powstał (1931-1933)  ver 1 
c. Jaki odcinek łączył wiadukt (Ustroń-Wisła Głębce) ver2 
d. Kim był DR. Michał Grażyński (Wojewodą) ver3 

Zadanie 4 – KUBALONKA Biathlon 

a. -Jaki sport zimowy uprawia się na przełęczy Kubalonka na trasach posiadających 

licencje FIS (Biathlon, narciarstwo biegowe). 

b. - Wykonaj MOTO BIATHLON czas 

 

Zadanie 5 - ISTEBNA.NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE KORONKA 

d. Odgadnij „klucz” powstawania największej na świecie KORONKI: 

a. -8 Pań/ 8 miesięcy/8 kilometrów nici/ 

b. -6 Pań/ 6 miesięcy/6 kilometrów nici/ 

c. -5 Pań/ 5 miesięcy/50 kilometrów nici/ 

e. Próba kłębka - Zwiń na czas przygotowaną nić. Czas 

f. Wejdź bocznym wejściem do kościoła i odpowiedz na pytani: 

a. -Odnajdź obraz przedstawiający pierwszego założyciela kościoła. Jaka data 

widnieje na obrazie (1716r.) 

b. -Z którego roku jest kaplica boczna przy ołtarzu (1953r.) 

 

Zadanie 6 - Trójstyk:  

a. Na styku jakich krajów jesteś? (PL/SK/CZ) 

b. Ile kilometrów jest do Trojmezi u Ase (trojm. Cesko-bavarsko-sasko) (650 km.) 

c. Idąc 5 km. z Trujstyku żółtym szlakiem dotrzesz do…….(Komorowsky gruń- 

osada) 

d. Odnajdź górala i przetłumacz 3 słowa 3 narodów. 1. poczuwej – słuchaj, 2. wlak – 

pociąg, 3 obrusok - serwetka 

 

 

Zadanie 7 - KONIAKÓW.  

ZADANIE: Cięcie drzewa czas 

 



Zadanie 8 - ZŁOTY GROŃ:  

ZADANIE: Geobike czas 

 

Zadanie 9 - Zamek Prezydenta. Zwiedzanie. 

a. Na potrzeby którego prezydenta został zrenomowany zameczek Habsburgów 

(Ignacy Mościcki) 

b. W zamku znajduje się: salonik myśliwski, salonik ministrów, gabinet 

premierów 

c. Jak nazywa się pomieszczenie reprezentacyjne zamku (salon Pronaszki) 

d. Odnajdź taras widokowy. Za pomocą „wyzerowanej” lunety odnajdź 3 banery i 

napisz co jest na nich napisane. 1. Forester, 2. XV, 3. Subaru 

 

Zadanie 10 - SKOCZNIA imienia Adama Małysza. Wyjazd całej załogi na skocznię 

 

a. -Jaki jest punkt konstrukcyjny skoczni K (120m) 

b. -W którym roku powstała pierwsza skocznia w Wiśle Malince (1933r.) 

 

Zadanie 11 – Wisła Stok 

 Wyjazd na stok. Czas/zaliczenie 

 W drodze do Hotelu odszukaj w rowie samochód i odpowiedz na pytania: 

  Podaj model i markę. (Subaru Justy) Ver1 

  Podaj stan licznika. (8179) Ver1 

  Podaj końcowe 6 cyfr numeru nadwozia.  (005850) Ver2 

  Podaj stan licznika. Ver2 

  Podaj model i markę. Ver3 

 Podaj końcowe 6 cyfr numeru nadwozia. Ver3 

 

 

PYTANIA OGÓLNE 

1. Jak nazywa się znane wydarzenie kulturalne odbywające się w lecie w 

miejscowości Wisła i trwające 1 tydzień (tydzień kultury beskidzkiej) 

2. Jakie było podstawowe źródło utrzymania w Beskidach (pasterstwo) 

3. Jak nazywa się jeden z pierwszych mikroregionów w Beskidach a nazwa wiąże się 

z znaną cyfrą Subaru (beskidzka 5) 

4. Jak nazywa się ser którego nazwa pochodzi od rozszczepiania foremek w których 

jest odciskany (oscypek) 

5. Ze zbocza jakiej góry wypływa rzeka Wisła (Barania Góra) 

6. Jak nazywa się most graniczny w Cieszynie a łączący Polskę i Czechy (most 

przyjaźni) 

7. W jakiej miejscowości znajduje się muzeum Bolka i Lolka (Bielsko-Biała) 

 

 


