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ZESTAW PYTAŃ W KONKURSIE WIEDZY  

O UNII EUROPEJSKIEJ  

I REGIONACH PARTNERSKICH 

EUROQUIZZ 2022 

TEMAT : ZRÓWNOWAŻONA TURYSTYKA 

Zestaw składa się z 20 pytań zamkniętych. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi. 

 

Bourgogne-Franche-Comté 
 

1. Odkrywanie Bourgogne-Franche-Comté oznacza odkrywanie krainy, która kształtuje 

charakter regionalnej gastronomii, od kuchni po piwnice. Woda w rzekach, surowość klimatu, 

łagodne zbocze wzgórza, hojność łąk: przyroda w całej swojej różnorodności. Jej zalety 

inspirują wiele specjałów regionu Bourgogne-Franche-Comté. Jego lokale gastronomiczne  

i winiarskie są naprawdę wyjątkowe. 

Jak nazywa się impreza, podczas której od 12 lat organizowane są pikniki w różnych 

miejscach, takich jak: winnice, farmy czy opactwa? 

 

a) Fantastyczny Piknik 

b) Zielony Piknik 

c) Niesamowity Piknik 

 

2. Przyroda zajmuje w górach Jury szczególne miejsce: jest to doskonała sceneria dla wielu 

aktywności na świeżym powietrzu. Umożliwia to usytuowanie pomiędzy szczytami 

 i jeziorami, fantastycznymi krajobrazami, tajemniczymi jaskiniami, łagodnymi, a czasem 

urwistymi płaskorzeźbami. W 2020 roku duży, w 100% zrównoważony projekt „Jurassic 

Vélo Tour” ożywił turystykę w górach Jury. 

Na czym polega projekt „Jurassic Vélo Tour”? 

 

a) utworzenie parku rozrywki na terenie Jury 

b) odkrywanie regionu na rowerze elektrycznym, a także na rowerze elektrycznym 

podłączonym do aplikacji i nawigacji w smartfonie 

c) stworzenie sieci wypożyczalni rowerów 

 

3. Ile departamentów (notabene: «Départements» w języku francuskim to jednostki podziału 

administracyjnego terytorium Francji), które są częścią regionu Bourgogne-Franche-Comté, 

ma w nazwie rzekę? 

 

a) 5 

b) 3 

c) 7 
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4. Regionalny Park Przyrodniczy (po francusku: «Parc Naturel Regional») jest zamieszkałym 

obszarem wiejskim, rozpoznawanym na poziomie krajowym ze względu na jego silne 

dziedzictwo i walory krajobrazowe, ale także ze względu na jego kruchość. Jest 

zorganizowany wokół wspólnego projektu zrównoważonego rozwoju opartego na ochronie  

i wzmacnianiu jego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i ludzkiego. 

Który z poniższych parków w Bourgogne-Franche-Comté jest najnowszy? 

 

a) regionalny park przyrodniczy « Ballons des Vosges » 

b) regionalny park przyrodniczy «Haut Jura» 

c) regionalny park przyrodniczy « Doubs Horloger » 

 

 

Kraj Środkowoczeski 
 

5.Czy któryś z nagrodzonych w Czechach projektów EDEN 

(European Destinations of ExcelleNce) znajduje się w Kraju Środkowoczeskim? 

 

a) Tak, Bystřicko jest częścią Kraju Środkowoczeskim 

b) Nie, niestety żaden z nagrodzonych projektów nie znajduje się na terenie Czech                     

Środkowych 

c) Tak, nagrodzony projekt Brdy znajduje się w środkowych Czechach 

 

 

6. Ile OChK / obszarów chronionego krajobrazu / znajduje się w Kraju Środkowoczeskim? 

 

a) 6 PLA - Kokořínsko, Křivoklátsko, Brdy, Czeski Raj, Česká kras, Blaník 

b) 4 PLA - Kokořínsko, Czeski Raj, Czeski Kras, Blaník 

c)  3 PLA - Kokořínsko, Czeski Kras, Blaník 

 

7. Jakie formy zrównoważonej turystyki może zaoferować Kraj Środkowoczeski?  

Czy potrafisz wymienić przynajmniej 3 formy? 

 

a) kongresy i konferencje, agroturystyka, jazda na rowerze 

b) Czechy Środkowe nie oferują żadnych form zrównoważonej turystyki 

c) agroturystyka, ekoagroturystyka, ekoturystyka i turystyka piesza, hipoturystyka,    

tramping, jazda na rowerze, turystyka wodna 

 

8. Odpowiedzialne podróżowanie obejmuje również promocję produktów lokalnych i ręcznie 

robionych. Jakie marki regionalne znajdują się w Kraju Środkowoczeskim? 

 

a) Region Rycerzy Blanickich, Kutná Hora, Łaba, Zapraží, Železné Hory 

b) Region Rycerzy Blanickich, Kutná Hora, Łaba, Zapraží, Toulava 

c) Region Rycerzy Blanice, Kutná Hora, Zapraží, Toulava 

 

OPOLSZCZYZNA 

 

9. W ramach projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego przygotowano ścieżki przyrodnicze i edukacyjne, zainstalowano ławki, miejsca 

do odpoczynku. Gmina Domaszowice, partner projektu, dodatkowo przygotowała tzw. boksy 
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edukacyjne, zawierające materiały, które pozwolą dzieciom i młodzieży poznać walory 

przyrodnicze okolicznych lasów. 

Jakiego obszaru dotyczy projekt? 

 

a) Lasów Stobrawsko-Turawskich 

b) Niwek 

c) Parku Krajobrazowego Gór Opawskich 

 

10. Najpopularniejszymi trasami rowerowymi na Opolszczyźnie są te wzdłuż Jezior 

Opolskich. Jednym z nich jest jezioro, które powstało w latach 30. XX wieku na terenie 

należącym do hrabiego Hubertusa. Sztuczny zbiornik na Małej Panwi miał chronić Opole 

przed powodzią, ale także pełnić funkcje rekreacyjne i rekreacyjne. 

O jakim jeziorze mówimy? 

 

a) Jeziorze Turawskim 

b) Jeziorze Srebrnym 

c) Jeziorze Nyskim 

 

11. Spacerując po gminie Chrząstowice trafiamy do jednego z najbardziej urokliwych 

skarbów Opolszczyzny, będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców  

i turystów. Znajduje się tu magiczna duża sosna św. Anny, która jest ponikiem przyrody. Do 

rezerwatu można dotrzeć pieszo lub rowerem. 

Jak nazywa się ten rezerwat, który powstał w XVIII wieku? 

 

a) rezerwat przyrody „Prądy” 

b) rezerwat „Srebrne Źrodła” 

c) rezerwat przyrody „Staw Nowokuźnicki” 

 

12. Sezon kajakowy w województwie opolskim rozpoczyna się na przełomie kwietnia/maja 

i trwa do października. Tereny specjalnie przygotowane dla kajakarzy to: Mała Panew, 

Osobłoga, Jemielnica, Budkowiczanka, Stobrawa, Kłodnica, Odra. 

Który z nich nazywa się „Opolską Amazonką ?" 

 

a) Małą Panew 

b) Odrę 

c) Stobrawę 

 

 

Rhineland-Palatinate 

 

13. Szlak Wina znajduje się w regionie Pfalz, który słynie z umiarkowanego klimatu, 

malowniczych wiosek i oczywiście wina. Nic dziwnego, że Pfalz jest czasami określany jako 

„niemiecka Toskania”. Od 2020 roku Szlak Wina jest certyfikowany jako „zrównoważony cel 

podróży”. Ten certyfikat jest wyrazem uznania dla zaangażowania regionów w turystykę 

sprawiedliwą społecznie i ekologicznie. Obecnie biorą w nim udział 53 różne gospodarstwa, 

hotele, restauracje, które są uważane za „zrównoważony cel podróży”. Niektóre z nich oferują 

ekologiczne pikniki i wycieczki. Którą z poniższych czynności można wykonywać w Pfalz? 
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a) spacerować z lamami 

b) obserwować i karmić sokoły 

c) ujeżdżać bydło 

 

14. Dolina Mozeli znajduje się między Eifel i Hunsrück. Wzdłuż Mozeli prowadzi szlak, na 

którym wśród malowniczych winnic znajdują się zamki i klasztory. Nad rzeką jest kilka dość 

wyjątkowych hoteli. Na czym polega ich wyjątkowość? 

 

a) są to „hotele dla aktywnych”: każdy, kto udowodni, że wakacje spędził głównie pieszo lub 

na rowerze, otrzyma zniżkę na nocleg 

b) są to hotele typu ,,zrób to sam”, w tym wypadku połączenie agroturystyki i DIY, gdzie 

goście hotelowi uczestniczą w produkcji jedzenia, np. na śniadanie można wypić mleko od 

samodzielnie wydojonej krowy 

c)  są to hotele wegańskie: ich konstrukcja, wystrój wnętrz i oczywiście jedzenie są 

całkowicie oparte na produktach niezwierzęcych 

 

 

15. Moguncja, stolica Nadrenii-Palatynatu, to obowiązkowa pozycja dla każdego, kto 

interesuje się kulturą i historią. Są też sposoby, aby wizyta w Moguncji była szczególnie 

przyjazna środowisku. 

Co Moguncja oferuje turystom dbającym o środowisko? 

 

a) oferuje zrównoważoną mapę miasta, na której można sprawdzić wszystkie sklepy 

z używanymi rzeczami i kawiarnie Fairtrade 

b) zaprasza do odwiedzenia „Mainzer Nachhaltigkeitszentrum” (Centrum Działań na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju), gdzie można nabyć wiedzę recyklingu, a także o ponownym 

użyciu i naprawie starych przedmiotów 

c) pozwala skorzystać z miejskich samochodów elektrycznych, stworzonych specjalnie dla 

turystów, aby mogli przemieszczać się między orientacyjnymi punktami miasta 

 

 

16. Od 2015 roku region Hunsrück-Hochwald uzyskał status parku narodowego. Aby 

przyciągnąć młodszych turystów i mieszkańców do spędzania czasu w parku narodowym, 

administracja parku opracowała aplikację na telefony komórkowe. 

Jaka jest szczególna funkcja tej aplikacji? 

 

a) analizuje odgłosy ptaków i może bezpośrednio wskazać gatunki ptaków, które zostaną 

usłyszane 

b) zawiera strażnika rzeczywistości rozszerzonej: Ten wirtualny strażnik pojawia się po 

zeskanowaniu kodu QR, który można znaleźć w lesie. Wirtualny strażnik opowiada trochę o 

lesie, a nawet można zrobić sobie z nim selfie 

c) posiada funkcję geo-treningu, która umożliwia poszukiwanie ciekawostek za pomocą 

współrzędnych geograficznych 
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Europa 

 

17. Czym jest „EuroVelo ?” 

 

a) siecią tras rowerowych składająca się z 17 tras na ponad 90 000 km na całym kontynencie 

europejskim 

b) nowym rowerem hybrydowym 

c) europejską agencją odpowiedzialną za rowery 

 

 

18. Czym jest Nagroda Zielonej Stolicy Europy ? 

 

a) nagrodą dla najpiękniejszych parków Europy 

b) nagrodą przyznawaną corocznie europejskiemu miastu, które wdrożyło politykę 

zrównoważonego rozwoju 

c) znakiem jakości 

 

19. Czym jest sieć Natura 2000 ? 

 

a) programem finansowania Unii Europejskiej 

b) festiwalem o przyrodzie 

c) siecią 26 000 obszarów chronionych w Europie 

 

 

20. Czym jest European Destination of ExcelleNce (EDEN)? 

 

a) siecią parków transgranicznych 

b) inicjatywą, która nagradza i promuje praktyki zrównoważonej turystyki w mniejszych 

miejscowościach turystycznych 

c)  konferencją z burmistrzami małych miast europejskich 
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