Nazwisko, imię, klasa i nazwa szkoły ucznia:

………………………………………………………………
Zadania etapu szkolnego konkursu „Co wiecie o Powiecie Kluczborskim?”
1. Podaj daty lokacji wsi (3 p.):
a) Chocianowice –
b) Laskowice –
c) Lasowice Wielkie i Małe –
2. Opisz skąd przeniosła się Sufragania Biskupia do Byczyny i w których latach tam istniała (2 p.):

3. Do kiedy na Ziemi Kluczborskiej panowali piastowie brzescy i jak nazywał się ostatni z nich (2
p.):

4. Podaj daty dwóch soborów ariańskich w Kluczborku (2 p.):

5. Kiedy powstała pierwsza linia kolejowa w regionie i które miasta łączyła (3 p.):
- data:
- miejscowości (4):
6. Kiedy powstały niżej wymienione zakłady przemysłowe (2 p.):
a) Fabryka Drożdży (obecnie Lesaffre Bio-Corporation) –
b) Fabryka Maszyn i Urządzeń „Famak” (obecnie Famur) –
c) Marcegaglia
7. Które miejscowości należały do zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą (4 p.):

8. Wymień trzy zabytki neogotyku w powiecie kluczborskim (3 p.):
a)
b)
c)
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9. Wpisz daty obok wydarzeń (4 p.):
a) przynależność do państwa Kazimierza Wielkiego -

-

.

b) pokój westfalski i wyznanie augsburskie w regionie –
c) rozpoczęcie panowania pruskiego w regionie –
d) Kluczbork po raz pierwszy miastem powiatowym –
10. Gdzie i dlaczego powstanie tężnia w powiecie kluczborskim? (3 p.):

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

wynik:

zadania 12-17 wykonaj na podstawie mapy lub e-przewodnika
12. Wymień miejscowości, w których istnieją ośrodki zdrowia (6 p.):
a)

b)

c)

d)

e)

f)

13. Podaj liczbę gospodarstw agroturystycznych w poszczególnych gminach powiatu (4 p.):
gmina Kluczbork -

gmina Byczyna –

gmina Wołczyn -

gmina Lasowice –

14. Wymień co najmniej 6 pomników przyrody w naszym powiecie (6 p.):

15. Wymień co najmniej 6 zabytków architektury w gminie Kluczbork (6 p.):
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16. Wymień co najmniej 10 pałaców w powiecie (10 p.):

17. Wymień co najmniej 10 miejscowości z kościółkami drewnianymi w powiecie (10 p):

18. Wymień miejscowości naszego powiatu, w których znajdują się użytki ekologiczne (3 p.):
a)
b)
c)
19. Wymień liczbę sołectw, wchodzących w skład powiatu – na podstawie danych z gmin (1 p.):

20. Kiedy powstał pierwszy kościół w Kluczborku (obecnie Kościół Ewangelicki) oraz podaj
nazwisko i imię pastora, który głosił tam płomienne kazania, a także jego „przezwisko” (3 p.):
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21. Wymień 5 rezerwatów przyrody z naszego powiatu oraz napisz ich typ (5 p.):
a)
b)
c)
d)
e)
22. Wymień co najmniej 6 gatunków roślin chronionych, występujących w naszym powiecie (6 p.):

23. Wymień co najmniej 6 gatunków zwierząt chronionych, występujących w naszym powiecie (6 p.):

24. Podaj nazwy miast naszego powiatu i daty uzyskania przez nie praw miejskich (3 p.):
a)
b)
c)
25. Wymień nazwy trzech zakonów obecnie działających na Ziemi Kluczborskiej (3 p.):

Zadania 31-32 są opisowe - za każde można uzyskać od 0 do 10 punktów
26. Opisz historię pobytu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą w Kluczborku i okolicach (10 p.).
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27. Jakie zmiany nastąpiły po ostatnich wyborach samorządowych w powiecie i czterech gminach?
(10 p.)

Suma punktów do zdobycia wynosi 120. Najlepszych 30 uczniów zostanie zakwalifikowanych do
finału powiatowego, który odbędzie się 27 marca 2019 w Zespole Szkół w Wołczynie
(powiadomienia o kwalifikacji do 01 marca 2019). Życzę miłej pracy. Proszę o przesłanie prac przez
nauczyciela-opiekuna do 25 stycznia 2019 – do sekretariatu szkoły lub organizatora – Mirosława
Gosa.
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