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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO GRY „GRABKOWYM SZLAKIEM” 

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone poprawne odpowiedzi 

1. Kroczek to karp: 

a) trzyletni 

b) dwuroczny 

c) jednoroczny 

d) półroczny 

2. Jak dziś nazywa się miejscowość, której nazwa do 1800 roku brzmiała Szperek? 

a) Goszcz 

b) Odolanów 

c) Żmigród 

d) Antonin 

3. Najstarsza deska klozetowa w Polsce pochodząca z XIII wieku została odnaleziona w: 

a) ruinach zamku w Miliczu   

b) ruinach pałacu w Żmigrodzie   

c) pałacyku myśliwskim w Antoninie   

d) pałacu Reichenbachów w Goszczu 

4. Kto założył Stawy Milickie? 

a) dominikanie     

b) cystersi     

c) jankesi     

d) franciszkanie 

5. Jak brzmią imiona przyjaciół Grabka?  

a) Cieszek, Odolan, Krośnik, Przygodek, Trzebinia, Sośnia 

b) Odolan, Cieszek, Krośnik, Przygodek, Prusek  

c) Gródka, Przygodek, Sośnia, Cieszek, Krośnik, Miluś 

d) Trzebinia, Cieszek, Krośnik, Prusek, Miluś, Sośnia 

6. Nad stawem Grabownica powstał w 1947 roku najstarszy polski film przyrodniczy. "Ptasia 

wyspa" została wyświetlona na festiwalach w Cannes, Edynburgu i Fontainebleau. Kto 

nakręcił ten materiał? 

a) Andrzej Wajda   

b) Jerzy Antczak 

c) Włodzimierz Puchalski   

d) Julian Józef Antonisz 

7. Który z poetów zatrzymał się w Domu Polskim w Sułowie? 

a) Juliusz Słowacki   

b) Adam Mickiewicz   

c) Zbigniew Herbert   

d) Cyprian Kamili Norwid 

8. Przygoda i Dziedzic to bociany zamieszkujące monitorowane gniazdo bociana białego w: 

a) Grabownicy   

b) Rudzie Milickiej   

c) Baranowicach   

d) Przygodzicach 

9. Czy Dolina Baryczy to jedyne miejsce w Polsce, gdzie występuje uwroć wodna? 

a) tak 

b) nie  
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10. W Wałkowej znajduje się: 

a) Dom Drzewa   

b) Skansen domu młynarza   

c) Wiatrak Bronisław  

d) KOM 

11. Katarzyna Sapiecha była właścicielką: 

a) Cieszkowa   

b) Goszcza   

c) Sułowa    

d) Postolina 

12. Autorem "Estetyki Lasu"- jednego z pierwszych podręczników o leśnictwie był: 

a) Joachim von Maltzan   

b) Heinrich von Salisch   

c) Antonii Radziwiłł   

d) Melchior von Hatzfeld 

13. Z jakim miastem powiązana była Eleonora Karolina Wirtemberska? 

a) z Twardogórą   

b) z Miliczem   

c) z Antoninem   

d) z Cieszkowem 

14. Czy prawdziwe będzie zdanie: bocian zjada żaby na śniadanie? 

a) tak 

b) nie 

15. W jakiej gminie znajduje się Rezerwat Wzgórze Joanny? 

a) w gminie Milicz   

b) w gminie Przygodzice   

c) w gminie Krośnice   

d) w gminie Twardogóra 

16. Do produktów lokalnych wytwarzanych w Dolinie Baryczy należy zaliczyć: 

a) oscypki i karpie milickie   

b) chleb gogołowicki i miód wielokwiatowy   

c) karp milicki i kremówki  

d) miód postoliński i frywolitki 

17. Jak ma na imię nietoperz, jeden z bohaterów książki "Grabkowe bajanie z Doliny Baryczy? 

a) Cieszek   

b) Miluś  

c) Krośnik 

d) Przygodek 

18. Jak ma na imię karp z książki "Grabkowe bajanie z Doliny Baryczy" 

a) Milik   

b) Milczek   

c) Miliuś   

d) Miłek 

19. Jakie zwierzęta były okrutnie tępione przez hrabinę Elizę, dawną właścicielkę Nowego 

Zamku? 

a) pająki   

b) żaby   

c) karaluchy   
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d) myszy 

20. Jak brzmi nazwa przeklętego stawu, z wnętrza którego wydobywał się szlam i brzmiała 

upiorna muzyka? 

a) Piekielny Szperek   

b) Czarny Upiór   

c) Czarne Piekło   

d) Wrota Piekieł 

21. Jak brzmi inna nazwa Wzgórz Twardogórskich otaczających obszar gminy Twardogóra? 

a) Góry Kocie   

b) Góry Sowie   

c) Góry Grabie   

d) Góry Stołowe 

22. Najwyższe wzniesienie Wzgórz Twardogórskich to: 

a) Zbójnik   

b) Gęślica  

c) Wzgórze Joanny   

d) Twarda Góra 

23. Kim jest Grabek? 

a) skrzatem   

b) duszkiem   

c) krasnalem   

d) smerfem 

24. Która miejscowość była baśniową krainą róż? 

a) Milicz   

b) Żmigród   

c) Krośnice   

d) Cieszków 

25. W jakiej miejscowości znajduje się największe nietoperzowe zimowisko na Dolnym Śląsku? 

a) Milicz 

b) Wierzchowice 

c) Żmigród 

d) Cieszków 

26. Gdzie znajduje się jedyne w Polsce hibernakulum (sztuczne zimowisko nietoperzy)? 

a) ruiny zamku w Miliczu 

b) ruiny pałacu w Żmigrodzie 

c) ruiny pałacu w Goszczu 

d) ruiny spichlerza w Sułowie 

27. Nad jakim stawem powstał najstarszy film przyrodniczy w Polsce "Ptasia Wyspa" 

Włodzimierza Puchalskiego? 

a) Staw Grabownica 

b) Staw Duża Mewa 

c) Staw Duża Grabówka 

d) Staw Słoneczny 

28. Jaki prezent otrzymała baronowa od krasnoludka w podzięce za gościnę? 

a) sznur pereł 

b) skrzynię złota 

c) magiczne lusterko 

d) diament 
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29. Kim lub czym stawała się nocą Eliza- właścicielka Nowego Zamku, którą ukarano za 

rozdeptanie żaby? 

a) ropuchą 

b) żabą 

c) zjawą 

d) bocianem 

30. W herbie jakiego miasta znajduje się otwarta brama, która ma symbolizować gościnność i 

życzliwość mieszkańców tej gminy? 

a) Milicz 

b) Odolanów 

c) Sośnie 

d) Żmigród 

e) Przygodzice 

31. Do kogo należało wzniesienie "Zbójnik"- najwyższy punkt Gór Kocich? 

a) do zbójnika Melchiora 

b) do duszka Grabka 

c) do księżnej Kociej Łapki 

d) do rycerza Odolanka 

32. W okolicach Latkowej rośnie: 

a) Śpiewająca Brzoza 

b) Szepcząca Trzcina 

c) Sosna na szczudłach 

d) Diabelski Dąb 

33. Od jakiego wydarzenia mieszkańcy Cieszkowa żyją w zgodzie? 

a) od wielkiego pożaru 

b) od przyjazdu księżnej Katarzyny Sapiechy 

c) od spotkania siedmiu braci 

d) od zawsze 

34. Z jaką miejscowością powiązałbyś koguta, który zapiawszy trzy razy budził o świcie swoją 

miejscowość? 

a) z Cieszkowem 

b) ze Żmigrodem 

c) z Baranowicami 

d) z Rudą Sułowską 

35. Słynne twardogórskie "drzewo krzyż" znajduje się dziś na cmentarzu w Twardogórze. Jakie 

inicjały wyrył w drzewie stolarz Teofil z drwalowym Janem? 

a) T.J. 

b) T.P. 

c) K.J. 

36. Jak nazywana jest Stara Barycz? 

a) Łyga 

b) Ługa 

c) Łęczka 

d) Młynówka 

37. Co było NAJwiększym marzeniem czeladnika Teosia z Odolanowa? 

a) pragnął być nieśmiertelnym 

b) chciał zostać rycerzem 

c) pragnął poślubić księżną Eleonorę 
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d) chciał zostać podróżnikiem 

38. Co znaczy słowo "odoleti" w języku staro- cerkiewno- słowiańskim? 

a) mężny, odważny 

b) królewski, monarszy 

c) zwycięstwo, podołanie 

d) tchórzostwo, strach 

39. Kto nakręcił film "Rytmy natury w Dolinie Baryczy"? 

1. Jerzy Hoffman 

2. Artur Homan 

3. Włodzimierz Puchalski 

4. Artur Andrus 

40. Wróbli Plac zamieszkiwały/li: 

a) kruki i sroki 

b) rycerze rabusie 

c) leśnicy 

d) zwierzęta, które zgubiły dom 

41. Co to jest "hibernakulum"? 

a) sztuczne zimowisko nietoperzy 

b) miejsce dokarmiania jeleni 

c) wylęgarnia motyli 

d) hodowla żab 

42. Kogo poślubiła księżniczka Katarzyna? 

a) rycerza Didericha 

b) syna odźwiernego- Alberta 

c) włóczęgę Milika 

d) rozbójnika Rumcajsa 

43. Czy księżna Katarzyna ukazywała się mieszkańcom pod postacią Białej Damy? 

a) tak 

b) nie 

44. Imieniem jakiej świętej nazywano dawniej odolanowski rynek? 

a) św. Doroty 

b) św. Katarzyny 

c) św. Barbary 

d) św. Anny 

45. W której gminie mieszka żabka, przyjaciółka Grabka? 

a) Sośnie 

b) Przygodzice 

c) Krośnice 

d) Cieszków 

46. Kim jest Przygodek: 

a) koziorogiem dęboszem 

b) nietoperzem 

c) bocianem 

d) bobrem 

47. Co ofiarowała mała żmija chłopcu w podzięce za uratowanie życia? 

a) sznur pereł 

b) sakiewkę pieniędzy 

c) skrzynię kosztowności 
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d) magiczne nasiona fasoli 

48. Co widnieje w herbie Żmigrodu? 

a) smok 

b) bazyliszek 

c) gryf 

d) jaszczur 

49. Jak brzmi nazwa corocznej imprezy odbywającej się w Żmigrodzie? 

a) Dni Karpia 

b) Święto Sadów 

c) American Cars Mania 

d) Dni Smoka 

50. W jakiej miejscowości rośnie diabelski dąb? 

a) Latkowa 

b) Stawiec 

c) Wierzchowice 

d) Sułów 

51. O jaką przysługę poprosił krasnoludek baronową Ewę? 

a) upieczenie ciasta 

b) przesunięcie świecy w inne miejsce 

c) wyprasowanie spodni 

d) posprzątanie pokoju 

52. W herbie Milicza znajduje się: 

a) zielony smok leżący na plecach 

b) św. Jerzy na koniu walczący ze smokiem 

c) czerwony kogut z trzema gwiazdami 

d) czerwony zamek z trzema wieżami 

53. Jak brzmi dawna nazwa (pochodzenia niemieckiego)miasta Żmigród? 

a) Trachenberg 

b) Militsch 

c) Brustawe 

d) linsen 

54. Najstarszy staw w Dolinie Baryczy to: 

a) Stary 

b) Słoneczny 

c) Grabownica 

d) Duża Mewa 

55. Park wokół pałacu Maltzanów reprezentuje styl: 

a) japoński 

b) francuski 

c) angielski 

d) mieszany 

56. W której miejscowości znajduje się gniazdo bociana monitorowane za pomocą kamery? 

a) Sułów 

b) Antonin 

c) Odolanów 

d) Przygodzice 

57. Która miejscowość nazywana jest ptasią wioską? 

a) Ruda Sułowska 
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b) Ruda Milicka 

c) Ruda Żmigrodzka 

d) Ruda Trzebnicka 

58. Mieszkańcami Ostoii są: 

a) kucyki szetlandzkie 

b) żubry 

c) koniki polskie 

d) owce romanowskie 

59. Jaki święty czuwa przy wjeździe do Rudy Milickiej: 

a) św. Franciszek 

b) św. Wawrzyniec 

c) św. Paweł 

d) św. Maciej 

60. Największym europejskim gryzoniem jest: 

a) nutria 

b) bóbr 

c) zając 

d) wiewiórka 

61. Kim chciał zostać dzielny stolarz Teoś? 

a) giermkiem   

b) handlarzem   

c) rycerzem   

d) szlachcicem 

62. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt Naturum? 

a) Ruda Milicka   

b) Ruda Sułowska  

c) Ruda Trzebnicka   

d) Ruda Żmigrodzka 

63. Co znajduje się na szczycie Wzgórza Joanny? 

a) kościół  

b) leśniczówka   

c) zameczek myśliwski  

d) ruiny zamku 

64. W jakiej miejscowości odbywa się coroczny Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach 

jesieni" 

a) Odolanów   

b) Przygodzice   

c) Sośnie   

d) Antonin   

65. Żabka o imieniu Sośnia należy do gatunku żab: 

a) jeziorkowych   

b) moczarowych   

c) grzebiuszkowatych   

d) kumakowatych 

66. Najdzikszy fragment Doliny Baryczy to: 

a) Rezerwat Stawy Milickie   

b) Rezerwat Olszyny Niezgodzkie   

c) Rezerwat Radziądz   
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d) Rezerwat Wzgórze Joanny 

67. Kto założył zabytkowy park w Postolinie? 

a) Antoni Radziwiłł   

b) Heinrich von Salisch   

c) Joachim von Maltzan   

d) Katarzyna Sapiecha 

68. Św. Barbara, pod wezwaniem której stoi kościół w Odolanowie, jest patronką: 

a) stolarzy   

b) piekarzy   

c) górników   

d) lekarzy 

69. Czerwony kogut znajduje się w herbie: 

a) Milicza 

b) Cieszkowa   

c) Żmigrodu  

d) Krośnic 

70. Czyją własnością był pałac myśliwski w Antoninie? 

a) Maltzanów   

b) Hatzfeldów   

c) Radziwiłłów   

d) Habsburgów 

71. Kto założył zakład dla chorych i porzuconych dzieci? 

a) Maria von Maltzan   

b) Heinrich von Salisch   

c) Eleonora Karolina Wirtemberska   

d) Adelbert von der Recke von Volmerstein   

72. Jaki tytuł nadała rodzina Radziwiłłów polonezowi C-dur Fryderyka Chopina? 

a) "Jesienne nutki"   

b) "Nad Szperkiem"   

c) "W parku..."   

d) "Polowanie" 

73. Księżniczka Eliza była córką: 

a) Kazimierza Glabisza   

b) Antoniego Radziwiłła   

c) Melchiora von Hatzfelda   

d) Joachima von Maltzana 

74. Dokąd zmierzali mieszkańcy Lędziny, którzy wstąpili do karczmy Niesława? 

a) do kościoła w Twardogórze   

b) do szpitala psychiatrycznego w Krośnicach   

c) nad rzekę Barycz   

d) na wizytę do hrabiego Hatzfelda   

75. W jakiej twardogórskiej świątyni znajduje się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem? 

a) w kościele pw. św. Macieja   

b) w bazylice św. Anny   

c) w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych   

d) w kościele Bożego Miłosierdzia 

76. Najbardziej znane gniazdo bocianie na świecie znajduje się w: 

a) Bukowicach   
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b) Przygodzicach   

c) Wierzchowicach   

d) Niesułowice 

77. Jedynym miastem w Europie produkującym ciekły hel jest: 

a) Odolanów 

b) Twardogóra   

c) Wierzchowice   

d) Żmigród 

78. Najgrubszy dąb w Dolinie Baryczy nosi imię: 

a) Bartek  

b) Janek   

c) Maciek  

d) Radek 

79. W głazie św. Jadwigi znajdującym się przy Kościele św. Anny w Miliczu Święta odcisnęła: 

a) kciuk 

b) dłoń 

c) stopę 

d) herb 

80. Wiatrak znajdujący się w Duchowie nosi nazwę: 

a) Bronisław   

b) Władysław   

c) Zdzisław   

d) Mirosław 

81. W której miejscowości były kręcone sceny do baśni filmowej Jańcio Wodnik Jana Jakuba 

Kolskiego? 

a) w Domasłowicach   

b) w Przygodzicach   

c) w Goszczu   

d) w Twardogórze 

82. Domek Babci Czerwonego Kapturka znajduje się w: 

a) Góreczniku   

b) Antoninie   

c) Przygodzicach  

d) Odolanowie 

83. Imię Krośnik (przyjaciel Grabka) należy do: 

a) żmiji   

b) kozioroga dębosza   

c) żaby   

d) bobra 

84. Właścicielem imienia Przygodek (przyjaciel Grabka) jest: 

a) bocian   

b) żmija   

c) bóbr   

d) nietoperz 

85. W którym roku został utworzony największy w Polsce Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy"? 

a) 1995 

b) 1994 

c) 1996 
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d) 1997 

86. Jakie inicjały zostały wyryte na krzyżu znajdującym się na cmentarzu w Twardogórze? 

a) T.K.   

b) K.M.   

c) T.P.   

d) P. S. 

87. Jakie zwierzę pomogło dotrzeć Marcinowi do domu, który w ciemną noc zboczył z drogi? 

a) wilk   

b) zając 

c) sowa   

d) dzik 

88. Jakie zwierzę zaatakowało Dobrą i Mocnego - małżeństwo zbierające jagody? 

a) wilk 

b) dzik 

c) żmija 

d) niedźwiedź 

89. Jak brzmi imię i nazwisko wielkopolskiego rzeźbiarza? 

a) Wojciech Bryliński   

b) Maciej Bryliński   

c) Tomasz Bryliński   

d) Paweł Bryliński 

90. Odolanowski rynek nazwano imieniem świętej: 

a) Doroty 

b) Barbary 

c) Katarzyny 

d) Anny 

91. W jakiej miejscowości znajduje się sosna "na szczudłach"? 

a) w Postolinie   

b) w Kaszowie   

c) w Goszczu   

d) w Baranowicach 

92. Gdzie znajdowało się przejście graniczne między Polską, a III Rzeszą? 

a) w Trzebicku   

b) we Wszewilkach   

c) w Baranowicach   

d) w Nowym Zamku 

93. Niemiecka nazwa tego miasta (Trachenberg) oznacza Smoczy Gród. Jest to: 

a) Żmigród   

b) Milicz   

c) Goszcz   

d) Twardogóra 

94. Miejscowość, która nosi miano Dolnośląskiej Wsi Bocianiej to: 

a) Ruda Milicka   

b) Ruda Sułowska  

c) Grabownica   

d) Duchowo 

95. Co wytwarzano z rudy darniowej? 

a) żelazo  
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b) miedź   

c) lit   

d) kobalt 

96. Szczątki Katarzyny Sapiechy znajdują się w: 

a) w krypcie koscioła p.w. św. Anny w Miliczu   

b) w krypcie koscioła p.w. Wniebowzięcia NMP w Cieszkowie   

c) w krypcie kościoła p.w. Stanisława Kostki w Żmigrodzie   

d) w krypcie kościoła p.w. św. Barbary w Odolanowie 

97. Rezerwat "Stawy Milickie" to rezerwat: 

a) leśny   

b) wodny  

c) ichtiologiczny   

d) ornitologiczny 

98. W jakiej gminie znajduje się miejscowość Moja Wola? 

a) w gminie Przygodzice   

b) w gminie Krośnice   

c) w gminie Sośnie   

d) w gminie Żmigród 

99. W jakim województwie wypływa źródło rzeki Barycz? 

a) w woj. dolnośląskim   

b) w woj. wielkopolskim   

c) w woj. śląskim  

d) w woj. opolskim 

100. Zabytkiem o konstrukcji ryglowej nie jest: 

a) kościół p.w. św. Barbary w Odolanowie   

b) kościół Łaski w Miliczu  

c) kościół w Postolinie   

d) kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Sułowie 

101. Co jest przedmiotem ochrony w Rezerwacie „Wydymacz”: 

a) olsy   

b) łęgi   

c) buczyny   

d) grądy 

102. Jakie zwierzątko z "Grabkowego bajania z Doliny Baryczy" powiązałbyś z gminą Sośnie? 

a) żabkę   

b) bociana   

c) kozioroga dębosza   

d) nietoperza 

103. Jakiego budynku ściany wyłożone są korą dębową? 

a) pałacu Hatzfeldów w Żmigrodzie   

b) pałacu w Mojej Woli   

c) kościoła Łaski w Miliczu   

d) wiatraka w Duchowie 

104. Z jaką miejscowością powiązałbyś "grubego Janka"? 

a) z Goszczem   

b) z Możdżanowem   

c) z Postolinem   

d) z Wróblińcem 
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105. W tym miejscu Jan Jakub Kolski kręcił sceny do baśni filmowej "Jańcio Wodnik". Owym 

miejscem jest: 

a) pałac Maltzanów w Miliczu   

b) pałac Hatzfeldów w Żmigrodzie   

c) aleja Nobilistów Polskich   

d) pałac Raichebachów w Goszcz 

106. Najważniejsze sanktuarium w Dolinie Baryczy- kościół Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych znajduje się w: 

a) Twardogórze   

b) Goszczu   

c) Odolanowie   

d) Krośnicach 

107. Św. Jerzy na koniu walczący ze smokiem znajduje się w herbie: 

a) Cieszkowa   

b) Żmigrodu   

c) Twardogóry   

d) Milicza 

108. W jakim miejscu urodziła się błogosławiona Sancja Szymkowiak: 

a) w szpitalu   

b) w leśniczówce   

c) w lesie    

d) w pałacu 

109. Aleja Noblistów Polskich znajduje się w: 

a) Możdżanowie   

b) Odolanowie   

c) Cieszkowie   

d) Twardogórze 

110. Szperek to zbiornik wodny w: 

a) Antoninie   

b) Miliczu   

c) Rudzie Sułowskiej   

d) Rudzie Milickiej 

111. Właścicielem imienia Cieszek, jednego z przyjaciół Grabka, jest: 

a) nietoperz   

b) bocian  

c) niedźwiedź   

d) karp 

112. Pałac Maltzanów w Miliczu został wybudowany w stylu: 

a) barokowym   

b) rokokowym   

c) klasycystycznym   

d) romańskim 

113. Kościół Łaski w Miliczu został wybudowany na planie: 

a) krzyża  

b) ośmiokąta   

c) pięciokąta   

d) kwadratu 

114. Pierwszy na Śląsku park w stylu staro-angielskim znajduje się: 



13 
 

a) w Sułowie   

b) w Żmigrodzie   

c) w Miliczu   

d) w Krośnicach 

115. Który z grodów w Dolinie Baryczy jest najstarszy? 

a) Lelików   

b) Chmielnik 

c) Szwedzka Górka 

d) Grodzisko Kaszowo 

116. Projektantem Pałacu Hatzfeldów nie był: 

a) Carlo Rossi   

b) Jacek Mrowczyk   

c) Krzysztof Hackner   

d) Karol Langhans 

117. Utwór "Introdukcja" został napisany przez Fryderyka Chopina specjalnie dla Antoniego 

Radziwiłła. 

a) prawda 

b) fałsz 

118. Ludwik van Beethoven i Johann Wolfgang von Goethe należeli do przyjaciół hrabiego 

Radziwiłła. 

a) prawda 

b) fałsz 

119. Czy Maria von Maltzan została odznaczona medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów 

Świata"? 

a) tak 

b) nie 

120. Na jakim instrumencie grywał Antoni Radziwiłł? 

a) na kontrabasie   

b) na wiolonczeli   

c) na tubie   

d) na altówce 

121. W herbie Odolanowa znajduje się: 

a) czerwony kogut   

b) brama   

c) dwie sosny   

d) zielony smok 

122. Miejscowość Odolanów zawdzięcza swoją nazwę dzięki zasługom: 

a) rycerza  

b) szewca  

c) giermkowi   

d) kucharza 

123. W herbie Przygodzic znajdują się elementy herbów rodów: 

a) Gołuchowskch i Maltzanów   

b) Leszczyńskich i Maltzanów   

c) Leszczyńskich i Gołuchowskich  

d) Gołuchowskich i Habsburgów 

124. Z kim Fryderyk Chopin koncertował na cztery ręce dla mieszkańców pałacu? 

a) z Anną   



14 
 

b) z Wandą  

c) z Barbarą   

d) z Elizą 

125. Miejscowość, w której dawniej mieszkali Dobra i Mocny nazywa się: 

a) Przygodzice   

b) Antonin   

c) Odolanów  

d) Sośnie 

126. Zewnętrzne ściany pałacu w Mojej Woli pokryte są: 

a) korą dębu korkowego   

b) korą modrzewia   

c) korą świerka korkowego   

d) korą buka korkowego 

127. Nazwy większości miejscowości w gminie Twardogóra pochodzą od: 

a) nazwy wzgórz   

b) nazwy drzew   

c) nazwy głazów   

d) rodów dawnych właścicieli 

128. Na jakich ziemiach rzeka Barycz ma swoje źródła: 

a) przygodzickich 

b) odolanowskich 

c) ostrowskich 

d) antonińskich 

129. Jak brzmi imię bociana - przyjaciela Grabka? 

a) Przygodzic 

b) Przygodek 

c) Przygrodek 

d) Przygodnik 

130. Jak brzmi imię żmii - przyjaciółki Grabka? 

a) Gródka 

b) Gradka 

c) Grada 

d) Gradynia 

131. Jak nazywa się wieża widokowa znajdująca się w Grabownicy? 

a) Wieża Ptaków Chronionych 

b) Wieża Ptaków Milickich 

c) Wieża Ptaków Stawnych 

d) Wieża Ptaków Niebieskich 

132. Pod wezwaniem jakiego patrona jest kościół w Trzebicku? 

a) św. Michała Archanioła 

b) św. Macieja 

c) św. Andrzeja Boboli 

d) św. Stanisława Kostki 

133. Posąg Herkulesa z maczugą znajduje się w: 

a) Goszczu 

b) Miliczu 

c) Odolanowie 

d) Twardogórze 
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134. Posąg “odpoczywającego pięściarza” będący kopią rzeźby hellenistycznej znajduje się w: 

a) Goszczu 

b) Miliczu 

c) Twardogórze 

d) Odolanowie 

135. W której miejscowości znajdował się pręgierz? 

a) Miliczu 

b) Cieszkowie 

c) Sułowie 

d) Żmigrodzie 

136. Kto w średniowieczu kupił Milicz od Kościoła Wrocławskiego? 

a) Konrad I Oleśnicki 

b) Joachim Karol von Maltzan 

c) Konrad I Wrocławski 

d) Konrad I Milicki 

137. Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się w: 

a) Rudzie Milickiej 

b) Rudzie Żmigrodzkiej 

c) Rudzie Sułowskiej 

d) Rudzie Śląskiej 

138. Jaki gatunek drzew najliczniej występuje w Rezerwacie Wzgórze Joanny? 

a) olcha 

b) dąb 

c) buk 

d) grab 

139. Najdłuższym dopływem Baryczy jest: 

a) Młynówka 

b) Orla 

c) Polska Woda 

d) Młyńska Woda 

140. W której miejscowości został podpisany plan wojenny walki przeciwko Napoleonowi? 

a) w Miliczu 

b) w Żmigrodzie 

c) w Twardogórze 

d) w Krośnicach 

141. W jakiej miejscowości doszło do spotkania króla pruskiego Fryderyk Wilhelm III, cara 

Aleksandra I, Wielkiego Księcia Konstantego? 

a) w Miliczu 

b) w Żmigrodzie 

c) w Krośnicach 

d) w Twardogórze 

142. Wczesnośredniowieczne grodzisko usytuowane na prawym brzegu Baryczy w Miliczu 

nosi nazwę: 

a) Szwedzka Górka 

b) Zbójnik 

c) Chmielnik 

d) Lelików 

143. Szwedzka Górka znajduje się w: 
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a) Miliczu 

b) Rudzie Sułowskiej 

c) Wierzchowicach 

d) Sułowie 

144. Hrabina Maria von Maltzan, ostatnia właścicielka pałacu w Miliczu, zmarła w: 

a) Miliczu 

b) Warszawie 

c) Dreźnie 

d) Berlinie 

145. Żubrza głowa oraz trzy czarne trąby znajdują się w herbie: 

a) Przygodzic 

b) Odolanowa 

c) Sośni 

d) Twardogóry 

146. W którym roku został utworzony Rezerwat Przyrody "Stawy Milickie"? 

a) 1962 

b) 1963 

c) 1863 

d) 1964 

147. Który rezerwat w Dolinie Baryczy jest największy? 

a) Rezerwat Olszyny Niezgodzkie 

b) Rezerwat Stawy Milickie 

c) Rezerwat Wzgórze Joanny 

148. Przy jakim stawie znajduje się Wieża Ptaków Niebieskich? 

a) Staw Grabownica 

b) Staw Stary 

c) Staw Słoneczny 

d) Staw Szperek 

149. Jak brzmi inna nazwa Jazu Bolko? 

a) Zielona Tama 

b) Czerwona Tama 

c) Czarna Tama 

d) Biała Tama 

150. Prawym dopływem rzeki Barycz jest: 

a) Polska Woda 

b) Prądnia 

c) Sąsiecznica 

d) Czarna Woda 

151. Na jaką wysokość nad poziom morza wznosi się Wzgórze Joanny? 

a) 230 m n.p.m. 

b) 220 m n.p.m. 

c) 200 m n.p.m. 

d) 240 m n.p.m. 

152. Rozległy kompleks zbiorowisk turzycowych i trawiastych oraz naturalnej roślinności 

wodnej i bagiennej to: 

a) Łąki Żmigrodzkie 

b) Łąki Odolanowskie 

c) Łąki Niezgodzkie 
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d) Łąki Sułowskie 

153. W jakiej miejscowości rośnie najgrubszy dąb Doliny Baryczy? 

a) w Żmigrodzie 

b) w Możdżanowie 

c) w Miliczu 

d) w Mojej Woli 

154. Płaskorzeźba "Św. Jana Chrzciciela na puszczy" przypisywana uczniowi Wita Stwosza 

znajduje się w kościele w: 

a) Cieszynie 

b) Trzebicku 

c) Sułowie 

d) Możdżanowie 

155. W których gminach można zobaczyć rzeźby Pawła Brylińskiego? 

a) Odolanowie i Miliczu 

b) Miliczu i Sośnie 

c) Odolanowie i Sośnie 

d) Miliczu i Żmigrodzie 

156. W jakiej miejscowości znajdują się fragmenty muru berlińskiego? 

a) Sosnówce 

b) Goszczu 

c) Mojej Woli 

d) Sułowie 

157. Heinrich von Salisch zajmował się: 

a) hodowlą ryb 

b) budową stawów 

c) gospodarką leśną 

d) ornitologią 

158. Kim z zawodu była Maria von Maltzan? 

a) ornitologiem 

b) lekarzem 

c) weterynarzem 

d) rzeźbiarzem 

159. Jak brzmi imię bobra - przyjaciela Grabka? 

a) Cieszek 

b) Krośnik 

c) Odolan 

d) Przygodek 

160. Skąd pochodzi Grabek bohater Grabkowego bajania z Doliny Baryczy? 

a) z Twardogóry 

b) z Przygodzic 

c) z Cieszkowa 

d) z Odolanowa 

 

 

 


