Nazwisko, imię, klasa i nazwa szkoły ucznia:

………………………………………………………………
Zadania etapu szkolnego XVI konkursu „Co wiecie o Powiecie Kluczborskim?”
1. Podaj genezę nazwy niżej wymienionych miejscowości (3 p.):
a) Byczyna –
b) Wołczyn –
c) Bąków –
d)
2. Kiedy istniała mennica w Kluczborku oraz podaj po jednym przykładzie bitych monet (4 p.):

-

-

-

-

3. Podaj nazwiska cesarza Prus, który przebywał w Kluczborku oraz lata jego pobytu (2 p.):

4. Kiedy powstała pierwsza linia kolejowa w regionie i które miasta łączyła (2 p.):
- data:
- miejscowości (4):
5. Wymień 6 firm, które działają na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej pod Kluczborkiem (6
p.):
a)

b)

c)

d)

e)

f)

6. Która miejscowość (obecnie w granicach Kluczborka) została po sekularyzacji siedzibą zakonu
Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą i kiedy (2 p.):
7. Napisz, w której gminie zmienił się burmistrz oraz podaj jego imię i nazwisko (2 p.):
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8. Wpisz daty obok wydarzeń – wystarczy podać (4 p.):
a) Oddanie okolic Kluczborka przez Kazimierza Wielkiego -

-

.

b) Istnienie zboru ariańskiego w Kluczborku –
c) Ugoda altransztadzka przejęcie przez protestantów Kościoła (obecnie ewangelickiego) –
d) Kluczbork po raz pierwszy miastem powiatowym –
9. Gdzie występują zasoby wód geotermalnych (+43,5ºC) w naszym regionie – podaj nazwy 2
miejscowości, między którymi występują? (2 p.):

10. Na podstawie danych z gminy Lasowice Wielkie, oblicz lesistość tej gminy (2 p.):
obliczenia:

wynik:
11. Wymień 3 miejscowości w powiecie, w których istnieją szkoły ponadgimnazjalne (3 p.):
a)

b)

c)

12. Podaj liczbę sołectw w poszczególnych gminach powiatu (4 p.):
gmina Kluczbork -

gmina Byczyna –

gmina Wołczyn -

gmina Lasowice –

13. Wymień 5 pomników przyrody w gminie Wołczyn (5 p.):
14. Wymień 5 zabytków architektury w Kluczborku (5 p.):
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15. Wymień 5 miejscowości gminy Byczyna, w których znajdują się pałace (5 p.):

16. Wymień 5 miejscowości z kościółkami drewnianymi w gminie Wołczyn (5 p.):

17. Wymień miejscowości naszego powiatu, w których znajdują się użytki ekologiczne (3 p.):
a)
b)
c)
18. Szlak zielony „Po bezdrożach wiedzy” biegnie od - do (2 p.):

19. Wymień miejscowości, które łączą drogi krajowe przebiegające przez nasz powiat (2 p.):
nr 11 - …………………. i ……………………
nr 45 - …………………. i ……………………
20. Kiedy powstał Kościół Ewangelicki w Kluczborku (rok) oraz podaj nazwisko i imię pastora, który
głosił tam płomienne kazania, a także jego „przezwisko” (3 p.):
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21. Opisz rezerwat przyrody Kamieniec – położenie i typ (2 p.):

22. Wymień nazwy 7 gospodarstw ekologicznych i miejscowości w naszym powiecie (7 p.):

-

23. Wymień nazwy obozów jenieckich, działających na Ziemi Kluczborskiej w czasie II wojnie
światowej (2 p.):

-

24. Wyjaśnij skrót KOLOT (1 p.):

25. Opisz działalność Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” (5 pkt).
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26. Napisz kim byli lub są i w jakiej dziedzinie działali (8 pkt).
- Jan Hildebrandt –
- Adam Gdacjusz –
- Joachim Mencel –
- Andrzej Olech –
- Felicja Kinder –
- Heinz Piontek –
- Jan Dzierżon –
- Jezry Krzciuk -
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Suma punktów do zdobycia wynosi 99. Po 20 najlepszych uczniów z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zostanie zakwalifikowanych do finału powiatowego, który odbędzie się 7
kwietnia 2016 w w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku (powiadomienia o
kwalifikacji do 7 marca 2015). Życzę miłej pracy. Proszę o przesłanie prac przez nauczycielaopiekuna do 7 lutego 2016 – do sekretariatu ZSO lub organizatora – Mirosława Gosa (ul.
Mickiewicza 10).
Dodatkowa informacja dla uczniów – strony internetowe i zakładki powiatu i gmin:
powiatkluczborski.pl => położenie, historia, herb i flaga, mapa powiatu, gminy
powiatu, turystyka, ochrona środowiska, e-przewodnik oraz publikacje i
foldery powiatu kluczborskiego
kluczbork.pl => środowisko, turystyka
wołczyn.pl => prezentacja gminy
byczyna.pl => położenie, historia, turystyka
lasowicewielkie.pl => informacje o gminie (m.in. lesistość)
kolot.republika.pl => szlakiem architektury drewnianej
Strona Stowarzyszenia Miłośników Kluczborka i Ziemi Kluczborskiej
https://www.facebook.com/stowarzyszenieKluczbork
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