
TRASA SZOSOWA dzień 2 

 

Zadanie 8 – Wykonaj zadanie na Gokarcie. czas 

 

Zadanie 9 – Wykonaj zadanie na nartach. czas 

 

Zadanie 1 0- 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 - GALERIA ADAMA MAŁYSZA 

1. Odnajdź „ I kryształową kulę” , w którym sezonie została zdobyta  (2000r/2001r) 

2. Data pierwszego zdobycia mistrzostwa Polski (1996r.) 

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

 

Zadanie 12 –  Hotel Stok: samochody zdalnie sterowane czas 

 

TRASA TERENOWA dzień 2 

Zadanie 8 - USTROŃ. Wykonaj zadanie na symulatorach V-R-S. czas 

 

Zadanie 9 – Przejazd techniczny. 

 

Zadanie 10 – Przejazd techniczny. 

 

Zadanie 11 -  Policz owce znajdujące się na pastwisku (31). 

 

Zadanie 11a – Na odcinku dojazdowym do Nowej Osady na kilometrze 9,8 znajduje się kapliczka w 

pobliżu której znajdziesz odpowiedź na pytanie: 

1. Czym jest życie? (grą) Ver1 

2. Czym jest Świat? (boiskiem) ver2 

3. Kto jest sędzią? (Bóg) ver3 

 

Zadanie 11b – Na odcinku dojazdowym do skoczni na kilometrze 5,7 znajduje się punkt widokowy, z 

którego widać zaporę. 

1. Policz białe prostokąty na falochronach. (43) 

2. Jadąc dalej odnajdziesz billboard „pokoje gościnne nad zaporą. Napisz pierwszy 

numer telefonu do obiektu. (pierwszy: 500 555 136 ver1, drugi: 338 555 132ver2, 

trzeci: 501 016 414 ver3) 

 

Zadanie 12 - SKOCZNIA imienia Adama Małysza. Wyjazd całej załogi na skocznię 

-Jaki jest punkt konstrukcyjny skoczni K (120m) 

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

 



TRASA TURYSTYCZNO SZOSOWA dzień 2 

Zadanie 11 - USTROŃ PARK NIESPODZIANEK: Szukamy zwierząt!  

1. Należy do parzystokopytnych, pochodzi z Azji południowo-wschodniej (świnia 

wietnamska) 

2. Pochodzi z rodziny puszczykowate, ma długość 56-65 cm. (sowa śnieżna) 

3. Są hodowane głównie na zboczach Andów na obszarze Peru, Chile i Boliwi. 

Włosy dorastają do 50 cm długości (alpaka)  

 

Zadanie 12 - DZIĘGIELÓW. Segway. Czas 

Zadanie 13 - ZAMEK W CIESZYNIE 

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

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

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

Piaskowiec) 

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

d. Na zamku  w Cieszynie znajduje się Rotunda romańska. Na jakim nominale znajdziesz 

jej symbol? (20 zł ) 

 

Zadanie 14 - CHLEBOWA CHATA  

1. Do czego służyło narzędzie zawieszone przy wejściu do chaty (waga) 

2. Odnajdź tablicę z ulicą Markową i podaj widniejące na nich numery (683, 

1271) 

3. W ciągu 1 minuty zrób podpłomyk w kształcie Logo Subaru, dostarcz na metę! 

 

Zadanie 15 - BIELSKO BIAŁA (Dębowiec) Geobike. Czas 

 

Zadanie 16 - SALMOPOL. Jazda na nartach. Czas 

 

Zadanie 17 - SKOCZNIA imienia Adama Małysza: (Wyjazd całej załogi na skocznię) 

c. Jaki jest punkt konstrukcyjny skoczni K? (120m) 

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

 

TRASA TURYSTYCZNO TERENOWA dzień 2 

Zadanie 12 - ZIELEŃSKA POLANA. Quady. czas 

 

Zadanie 13 - FORT WĘGIERSKA GÓRKA.  

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

(17.00) 

b. - Kto jest przyjacielem żołnierza: (modlitewnik  dla żołnierzy wyznania 

prawosławnego). 



c. - Ile kosztuje wstęp na uroczystość wręczenia ciężkiego karabinu 

maszynowego (49 groszy) 

d. Wykonaj zadanie na rowerku. (eliptigo) czas 

e. Wykonaj zadanie pole minowe. punkty 

 

Zadanie 14 - Zamek Żywiec. Zwiedzanie. 

1. -Odnajdź dziedziniec zamku i odczytaj wykutą nad drzwiami datę (1571) 

2. -Pałac Habsburgów: Kto był ostatnim właścicielem pałacu (Karol Obrach i 

Alicja Habsburg) 

3. -Jaki Król przebywał na zamku w Żywcu (odpowiedź znajdziesz na tablicy 

zamkowej- Jan Kazimierz) 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 


