
 

 

Zestaw I. 
Pytanie 01. 

Karkonosze od zachodu i północno-zachodniego graniczą z Górami Izerskimi a pasmo przebiega od Przełęczy 

Jakuszyckiej w górę doliny Mielnicy na Przełęczy Szklarskiej i dalej doliną Kamiennej do Piechowic. Granicą 

północną jest Kotlina Jeleniogórska Rudawy Janowickie, która wyznacza wyraźnie krawędź uskoku 

tektonicznego biegnącego od Piechowic przez Sobieszów, Sosnówkę aż do Kowar. Na wschodzie biegnie ona z 

Kowar po Przełęcz Kowarską, dalej wschodnim podnóżem Lasockiego Grzbietu na Przełęcz Lubawską 

oddzielając Karkonosze od Rudaw Janowickich i Wzgórz Bramy Lubawskiej. Na południu wyznacza ją granica RP. 

 Podaj co najmniej pięć nazw Karkonoszy (powyżej pięciu każda następna nazwa będzie 

dodatkowo punktowana). 

 Podaj nazwę i przebieg najstarszego znanego przejścia przez Karkonosze. 

 Z jakim wydarzeniem historycznym jest związana najstarsza droga w Karkonoszach. 

 

Pytanie 02. 

Na zboczach tej góry, która ma wysokość około 400 m npm położonej ponad dwadzieścia km na północnym-

zachodzie od miasta wojewódzkiego, w cieniu potężnych buków  znajdują się skalne bloki o wysokości do kilku 

metrów wysokości. Kilka z nich na skutek ruchów tektonicznych utworzyło blisko szczytu grotę.  Z niewielką 

pomocą ludzką powstała w niej kapliczka. Jak głosi legenda, w tym miejscu ukazała się niegdyś pasterzowi  

bydła BIAŁA DAMA. Wręczyła  mu klucz i zapowiedziała, że będą dziać się w tym miejscu rzeczy straszne, ale 

jeśli nie wypuści  z rąk podarowanych mu klucza, z ziemi wyrosną mury wspaniałego Klasztoru, Za chwilę zrobiło 

się ciemno a  góra zatrzęsła się i z jej wnętrza wypełzły potwory, rozległy się jęki i wycie a pasterz bydła 

ogromnie się wystraszył wypuszczając  podarowany jemu przez BIAŁĄ DAMĘ klucz. Z wyłaniającej się budowli 

zostało gruzowisko skalne, w którym jest kapliczka  powstała z niewielką pomocą ludzką. 

 Podaj nazwę opisanej powyżej góry z podaniem dokładnej jej wysokości. 

 Podaj w jakich górach ona się znajduje. 

 

Pytanie 03. 

Miejscowość uzdrowiskowa otoczona górskimi wzniesieniami układających się w równoległe ciągi tzw. góry 

rusztowe. Początki osadnictwa, głównie Polaków na tym terenie sięgają drugiej połowy XIV wieku. Wówczas to 

Król Jan Kazimierz nadał te tereny rodzinie Gładyszów. Od XV wieku osada rozwija się dzięki dogodnemu 

położeniu przy trakcie handlowym wiodącym na południe Europy. W tej osadzie kupcy greccy i ormiańscy 

posiadali wielkie piwnice, w których składowano  duże ilości wina. W czasie Konfederacji Barskiej ponad osadą 

w górach istniał obóz Konfederatów Barskich. 

 Podaj nazwę opisanej miejscowości. 

 Podaj nazwę górskich wzniesień, na których jest położona . 

 Wymień nazwy ujęć wód leczniczych w tej miejscowości. 

 

 

Życzę miłych wrażeń podczas wędrówek po polskich górach.   Za tydzień następny zestaw pytań. 
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