
Scenariusz konkursu „wiedzy o Mazowszu” 
 
Uczniowie podzieleni są na 6 grup 3 osobowych. 
Zajmują miejsca przy stolikach. 
Pytania konkursowe zapisywane są na pojedynczych karteczkach. Przedstawiciele każdej z grup losują karteczkę 
z pytaniem, grupa zastanawia się i udziela odpowiedzi. 
Punktacja zapisywana jest na specjalnie przygotowanej tablicy. 
   W pierwszym etapie każda grupa odpowiada na 5 pytań. Do drugiego etapu przechodzi 5 grup, w drugim 
etapie uczniowie odpowiadają na 5 pytań. Do trzeciego etapu przechodzą 4 grupy z największą punktacją, 
odpowiadają na kolejne 5 pytań. 
   Wygrywa drużyna, która uzyska największą ilość punktów. 
 
 
Zestaw pytań do konkursu „wiedza o Mazowszu”  
 
1.które zlodowacenie pozostawiło najwięcej śladów na Nizinie Mazowieckiej? 
2.Jakie utwory polodowcowe pokrywają Nizinę Mazowiecką? 
3.Jak gęsto zaludniona jest Nizina Mazowiecka? 
4.wymień 2 największe miasta wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej? 
5.gdzie znajduje się największy zakład przetwarzający ropę naftową? 
6.Jakie gleby przeważają na Mazowszu? 
7.Kiedy Warszawa stała się stolicą Mazowsza? 
8.Kiedy Warszawa stała się stolicą Polski? 
9.Kto przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy? 
10.Gdzie na Mazowszu znajduje się najwięcej sadów? 
11.Gdzie na Mazowszu znajduje się największy w Europie park? 
12.Jaki jest nietypowy zakład przemysłowy w Warszawie i dlaczego? 
13.Wymień 4 wyższe uczelnie w Warszawy. 
14.Podaj 2 największe problemy Warszawy. 
15.Jak nazywa się pas wzniesień położony w południowo-zachodniej części Niziny Mazowieckiej? 
16.Co jest powodem kryzysu przemysłu włókienniczego w Łodzi? 
17.Gdzie znajdowała się ulubiona rezydencja króla Jana III Sobieskiego? 
18.Z czyjego polecenia została wybudowana kolumna Zygmunta? 
19.ile wynosi średnia temperatura stycznia i lipca na Mazowszu? 
20.Ile średnio w ciągu roku spada deszczu na Mazowszu 
21.w której części Mazowsza występują jeziora? 
22.Jakie sztuczne jeziora znajdują się na Mazowszu? 
23.W której części Mazowsza występują wydmy? 
24.Jakie krainy geograficzne wchodzą w skład Mazowsza? 
25.W której krainie geograficznej my mieszkamy? 
26.Jakie zwierze jest królem Puszczy Kampinoskiej? 
27.Jakie parki krajobrazowe znajdują się na Mazowszu? 
28.Gdzie na Mazowszu odkryto najstarsze ślady człowieka? 
29.Od którego roku Mazowsze przyłączono do Królestwa Polskiego? 
30.Co to był „cud nad Wisłą” 
31.gdzie w największym stopniu przetrwała kultura ludowa? 
32.Gdzie na Mazowszu znajduje się obóz zagłady? 
33.Jakie wydarzenia doprowadziły do upadku miasta Liw? 
34.Jaka legenda kojarzy ci się z Węgrowem? 
35.Jaka część Mazowsza zawsze była najbiedniejsza? 
36.Jaka puszcza znajduje się w widłach Narwi i  Bugu? 
37.Jaki pałac znajduje się w Mińsku Mazowieckim, w jakim stylu jest on zbudowany? 
38.Kim był Konstanty Laszczka, gdzie znajduje się muzeum jemu poświęcone? 
39.Jakie zwierzę, które można spotkać w naszej okolicy, nie pasuje do krajobrazu mazowieckiego? 
40.Gdzie znajduje sie Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego? 
41.Która z polskich królowych była związana z Liwem?  
42.Przez jakiego ducha nawiedzany jest zamek w Liwie? 
43.Gdzie na Mazowszu Wschodnim znajdują się wielkie forty? Z jakiego okresu one pochodzą? 
44.Jaką wysokość ma największy punkt na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej? 
45.Kiedy wyzwolono Warszawę spod okupacji niemieckiej? 



46.Pod mecenatem którego króla przebudowano wnętrza Zamku Królewskiego? 
47.Wymień 3 rośliny rosnące w Puszczy Kampinoskiej, które są pozostałościami po chłodniejszym klimacie? 
48.Jakie plemiona zagrażały bezpieczeństwu Mazowsza w XIII w? 
49. Kto był ostatnim księciem mazowieckim? 
50.Podaj 2 cechy różniące klimaty Niziny Mazowieckiej i Pojezierza Suwalskiego. 
51.Porównaj długość okresu wegetacyjnego na Nizinie Mazowieckiej i Nizinie Śląskiej? 
52.Porównaj ilość opadów na Nizinie Mazowieckiej i w Tatrach. 
53.Porównaj ukształtowanie powierzchni Niziny Mazowieckiej i Pojezierza Mazurskiego? 
54.Porównaj gleby Niziny Mazowieckiej i Żuław Wiślanych. 
55.Porównaj długość trwania pór roku na Nizinie Mazowieckiej i w Tatrach. 
56.Porównaj ilość bogactw mineralnych wydobywanych na Nizinie Mazowieckiej i Wyżynie Śląskiej.  
57.Porównaj gleby Niziny Mazowieckiej i Niziny Podlaskiej. 
58.Podaj 2 cechy różniące rolnictwo Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolskiej. 
59.Porównaj ilość miast na Nizinie Mazowieckiej i Wyżynie Śląskiej? 
60.Kiedy wybuchło w Warszawie powstanie warszawskie (II wojna światowa)? 
61.Ile dni trwało powstanie warszawskie  
62.co wiesz o Myszyńcu?   
63.Jak nazywa się zespół pieśni i tańca z Karolina? 
64.Jakie rośliny uprawia się w okolicach Warszawy i Łodzi? 
65.Jak nazywa się prawobrzeżna część Warszawy? 
66.Gdzie się znajduje Pałac na Wodzie? 
67.Jaki pałac znajduje się w Łodzi? 
68.Co sprzyjało rozwojowi przemysłu włókienniczego w Łodzi? 
69.Porównaj rozwój przemysłu w Warszawie i Łodzi (gdzie jest lepiej rozwinięty, jakie gałęzie się rozwijają?). 
70.Jak dużo kapitałów zagranicznych zostało zainwestowanych w Warszawie? 
71.Jakie drzewo jest charakterystyczne dla krajobrazu Mazowsza? 
72.Porównaj rozwój przemysłu na Nizinie Mazowieckiej i Wyżynie Śląskiej. 
73.Porównaj rozwój rolnictwa na Nizinie Mazowieckiej i Wyżynie Lubelskiej. 
74.Porównaj gleby Niziny Mazowieckiej i Wyżyny Lubelskiej. 
75.Podaj 2 przykłady zakładów produkujących środki transportu w Warszawie. 
76.Wymień nazwy 4 teatrów Warszawy. 
77.Podaj nazwy 3 muzeów znajdujących się w Warszawie. 
78.Co wiesz o historii Pałacu Kultury i Nauki. 
79.Jakie trudności związane z przemysłem przeżywa Łudź 
80.jaka pradolina przebiega przez Mazowsze? 
81.Jak nazywa się kotlinowate obniżenie terenu znajdujące się w centralnej części Niziny Mazowieckiej? 
82.Gdzie znajdują się najbliższe Kałuszyna rezerwaty przyrody? 
83.Postać jakiego świętego kojarzy ci sie z Mazowszem? Z jaką miejscowością? 
84.Gdzie znajduje się cmentarz-mauzoleum, na którego terenie Niemcy zamordowali ok. 2,5 tyś osób? 
85.Wymień dzielnice Warszawy. 
86.Gdzie znajduje się miejsce, w którym pochowano urny z ziemią pobraną w miejscach walk żołnierzy 
polskich? 
87.Gdzie na Mazowszu znajduje się szkoła cyrkowa? 
88.Gdzie znajdują sie muzea na wolnym powietrzu, w których można poznać architekturę, stroje ludowe 
Mazowsza? 
89.Porównaj klimat Niziny Mazowieckiej i obszarów nadmorskich. 
90.W jakim innym mieście, poza Łodzią, rozwija się przemysł lniarski i bawełniany? 


