
Zlot turystyczny 25.06.2016 rok Szczebrzeszyn

Gmina …………………….. Kategoria: szko y podstawoweł
Sk ad Dru yny …………………………………………………………………………………………………ł ż

…………………………………………………………………………………………………

Start…………… Meta……………………..Czas ……………….
                                                                                               Ilo  Punktów……………….ść

Kółko - trójkąt - START- META
Mapa ze strony geoportal
Kółko - PK koło czerwone – MIEJSCA, DO KTÓRYCH TRZEBA DOTRZEĆ, BY ZNALEŹĆ 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Na mapie – LEGENDA MAPY
                  - KIERUNKI ŚWIATA

Start i meta – stadion sportowy w Szczebrzeszynie
Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu na drogach. Za bezpieczeństwo zawodników 

odpowiadają opiekunowie. Grupa powinna być wyposażona w kamizelki. Czas liczy się do przybycia 
ostatniego zawodnika z drużyny na metę. Drużyna musi liczyć 3 zawodników + opiekun. 
Zadania szkoła podstawowa – długość trasy około 3 km

PK 1 Wymień elementy herbu Szczebrzeszyna (3pkt).
Tarcza, czerwone tło, trzy wręby symbolizujące 3 węgierskie rzeki –herb Korczak

PK 2- Podaj pełna nazwę galerii.  2 pkt - Galeria Autorska St. Karpowicz

PK 3 – Ile jesionów  rośnie na placu przykościelnym kościoła św. Mikołaja? 2 pkt - 3

– Podaj datę umieszczoną na bramie głównej prowadzącej na plac kościelny 2 pkt  - 1897

PK 5 Podaj kierunek (strony świata) przebiegu ulicy Zamojskiej prowadzącej w stronę Zamościa.

2  pkt - północy-wschód



Zlot turystyczny 25.06.2016 rok Szczebrzeszyn

Gmina …………………….. Kategoria: gimnazja
Sk ad Dru yny …………………………………………………………………………………………………ł ż

…………………………………………………………………………………………………

Start…………… Meta……………………..Czas ……………….
                                                                                               Ilo  Punktów……………….ść

Kółko, trójkąt - START- META
Mapa na podstawie mapy geoportal
kółko- PK koło czerwone – MIEJSCA, DO KTÓRYCH TRZEBA DOTRZEĆ, BY ZNALEŹĆ 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Na mapie – LEGENDA MAPY
                  - KIERUNKI ŚWIATA

Start i meta – na stadionie sportowym w Szczebrzeszynie.
Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu na drogach. Za bezpieczeństwo zawodników 

odpowiadają opiekunowie. Grupa powinna być wyposażona w kamizelki. Czas liczy się do przybycia 
ostatniego zawodnika z drużyny na metę. Drużyna musi liczyć 3 zawodników + opiekun. 
Zadania gimnazja – długość trasy około 3 km

PK 1- Wymień wszystkie szkoły mieszczące się przy Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie.  
4 pkt. LO dla młodzieży, LO dla dorosłych, Technikum, ZSZ
Podaj imię i nazwisko patrona Zespołu Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie. 2pkt
Dr Zygmunt Klukowski

PK 2- Z jakiego kamienia wykonano ogrodzenie cmentarza żydowskiego.  
2 pkt – kamień józefowski

PK 3 – Ile hektarów powierzchni liczy Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy? 2pkt - 20209

PK 4 – Kto jest autorem słów „Jeśli ginąć to w walce nigdy na kolanach” ? 2 pkt – „Norbert” tablica 
na pomniku upamiętniającym żołnierzy AK

PK 5 – Co przedstawiają płaskorzeźby umieszczone na kapliczce kolumnowej ? 4 pkt
sceny pasyjne: swięta Weronika, Jezus ukrzyżowany, biczowanie – fragment obrazu z biczowania, 
hostia 

PK 6 Wymień elementy herbu Szczebrzeszyna (3pkt).
Tarcza, czerwone tło, trzy wręby
PK 6 – Na podstawie dostępnych informacji podaj główny kierunek (strony świata) w którym 
przepływa obok Szczebrzeszyna rzeka Wieprz. 2pkt - północny wschód, a dokładniej z 
południowego zachodu na północy wschód 


