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EUROQUIZ 2023 
Dziedzictwo kulturowe 

 
 
 
Burgundia- Franche-Comté 
 

1. Do regionu Burgundia- Franche- Comté przynależy zamek Château de Châteauneuf, położony 
w miasteczku o tej samej nazwie, które jest jednym ze 172 ,,najpiękniejszych miasteczek we 
Francji’’. Region zdecydował się na kontynuowanie restauracji zamku i uczynienie go 
centralnym elementem łączącym dziedzictwo kulturowe i kulturalne regionu. Wybudowany 
w XII stuleciu, należał do kilku francuskich rodzin szlacheckich. W którym roku zamek stał się 
własnością państwową? 

 
A. 2008 
B. 1982 
C. 1936  

 
2. Besançon, miasto znane ze swojej cytadeli i fortyfikacji, które zostały wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jest również francuską stolicą: 
 
A. automobili 
B. zegarmistrzostwa  
C. stopionego sera 

 
3. Vauban, Victor Hugo, Louis Pasteur, Gustave Courbet, Colette... 

Wielu znanych ludzi, prekursorów, wynalazców, którzy byli częścią francuskiej polityki, 
społecznej i kulturowej historii urodziło sie lub zamieszkiwało Burgundię-Franche-Comté. Jak 
nazywa się osoba, pomysłodawca głównego XIX- wiecznego wynalazku, która posiada 
muzeum własnego imienia w swoim rodzinnym mieście? 
 
A. Gustave Eiffel 
B. Nicéphore Niepce  
C. Vaubon 

 
4. Diżońska sowa, pompoński biały niedźwiedź, burgundzki ślimak etc. Regionalne dziedzictwo 

obrazują również zwierzęta. Wśród nich lew belforcki, który jest : 
 
A. 11- metrową statuą wzniesioną na klifie upamiętniającą obrońców miasta 
B. dorocznym półmaratonem pomiędzy Belfort i Montbéliard 
C. najbardziej znanym rezydentem nie mniej znanego miejskiego zoo 
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Kraj Środkowoczeski  

 
5. Na południowo- wschodnich obrzeżach Pragi znajduje się miasteczko z rozległym parkiem, 

gdzie wiele osób odpoczywa. Park przynależy do renesansowego zamku o tej samej nazwie. 

W zamku usytuowany jest Instytut Botaniczny i nie jest przypadkiem, że park ten wpisany 

jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bowiem jest pięknym połączeniem 

różnorodnych, naturalnych form leśnych i kwiatowych oraz parku ukształtowanego ręką 

człowieka. Jak nazywa się ten obszar? 

 
A. park w Barandovie 
B. park Divoká Šárka  
C. park Průhonicky   

 
6. Flisactwo ma długą tradycję i jest to wiedza i rzemiosło przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. Chociaż funkcjonuje kilka niezależnych flisackich grup, ciągle możemy mówić                  

o gildii flisackiej w tradycyjny sposób. Obecnie współpracują z innymi zrzeszeniami flisackimi 

z Niemiec i Austrii, by uzyskać uznanie swego rzemiosła i zostać wpisanymi na listę UNESCO. 

Jak nazywa się gildia flisacka w Środkowych Czechach? 

 

A. Spolek Polabí (Gildia Połabska) 
B.  Vltavan  
C. Spolek Davle (Gildia Davle) 

 
7. Spuścizna kulturowa jest zwykle prezentowana przez tradycyjne rzemiosło w muzeach na 

wolnym powietrzu, czyli skansenach. W Kraju Środkowoczeskim są trzy skanseny, które 

oferują bogaty program kulturalny, prezentujący dziedzictwo kulturowe z przeszłosci                          

i utrzymują tradycyjne rzemiosło jako wciąż żywą sztukę. Możemy wymienić przykład 

wyplatania koszy, wytwarzanie wielkanocnych witek wierzbowych zakończonych wstążkami, 

dekorowanie jajek techniką tradycyjną na Wielkanoc lub majsterkowanie, a tych 

umiejętności jest znacznie więcej. Muzea architektury ludowej ożywają podczas kręcenia 

filmów o tematyce baśniowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Jeden 

z najnowszych filmów,,Tajemstvi stare Bambitky“, został nakręcony w jednej z poniższych 

lokalizacji. Proszę ją wskazać: 

 

A. Babiččino údolí (Dolina Babci) 
B. Skansen Kouřim i Přerov nad Labem   
C. Skansen Vysoký Chlumec i Veselý kopec 

 
8. Podczas panowania króla Karola IV został zbudowany zamek, którego głównym celem nie 

było stworzenie kolejnej królewskiej rezydencji, ale potężnej twierdzy, gdzie 
przechowywano klejnoty koronne. Jak się nazywa ten malowniczy i monumentalny zamek? 

 
A. Karlštejn  
B. Žleby 
C. Pražský hrad 
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Region Opolski 
 

9. Sugestie, żeby stworzyć muzeum w Opolu [Oppeln] po raz pierwszy pojawiły się pod koniec 
XIX w. 25 października 1897r. ta pionierska idea została zaprezentowana na spotkaniu 
Opolskich Filomatów przez burmistrza i prawnika Artura Pagelsa. Muzeum Śląska Opolskiego 
w Opolu ma 4 pawilony wystawiennicze. Są to: barokowy budynek dawniej należący                        
do zakonu Jezuitów (Mały Rynek 7); XIX- wieczny budynek, w którym obecnie znajduje się 
galeria (ul. Ozimska 10); kamienica przy ulicy św. Wojciecha 9; nowy pawilon wystawowy na 
Małym Rynku. Biura kierownictwa muzeum oraz działy naukowe ulokowane                                    
są w historycznym budynku przy ulicy św. Wojciecha 13. Wskaż ten budynek na zdjęciach 
poniżej:                                   

 

A.   

 

B.  

C.  
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10. Kołocz śląski, także znany jako kołacz śląski, jest prostokątnym ciastem o wadze ok. 5- 6 kg, 
produkowanym w 4 wariantach. Jest wytwarzany w Opolu i Śląsku od X w. gdzie tradycyjnie 
wypiekały go wyłącznie wykwalifikowane kobiety, które nie dopuszczały mężczyzn ani 
przeciągów do pomieszczenia, w którym ciasto było wypiekane (sądzono, że to rodzaj 
magii!). Ciasto pieczone jest na złoty kolor i posypane cukrem pudrem, podczas gdy 
nadzienie składa się z: 

 
A. żurawiny, agrestu lub truskawek 
B. sera, maku lub jabłek  
C. czekolady, masła orzechowego lub nutelli 

 
 

11. Technika zdobienia jajek za pomocą specjalnego rylca w dużej mierze pochodzi  z regionu 

Śląska Opolskiego. Początkowo jajka są barwione, a następnie zdobione w misterne wzory, 

zwykle kwiatowe. Następnie ich powierzchnia jest delikatnie wydrapywana. Wzory te zwykle 

były uzupełniane specjalnymi napisami. Jak nazywają się jajka ozdobione tą metodą? 

 

A. pisanki 

B. kroszonki (kraszanki)  

C. ażurki 

 

12. ,,Wodzenie niedźwiedzia” nazywane jest również ,,kludzeniem bera” lub ,,łażeniem z berym”    

i praktykowane jest w wielu miasteczkach Górnego Śląska - w regionie opolskim gru 

zaangażowanych jest dużo więcej niż w województwie śląskim, gdzie ta tradycja jest również 

praktykowana. Na Opolszczyźnie ,,wodzenie bera” odbywa się w trakcie karnawału,                             

a w niektórych miejscach rozpoczyna się już w pierwszą sobotę po Święcie Trzech Króli. 

Dlatego nie jest to tylko zwyczaj powiązany z Ostatkami. Kiedy zwyczaj ,,wodzenia 

niedźwiedzia” na Śląsku Opolskim został wpisany na narodową niematerialną listę 

dziedzictwa?   

 

A. w 2008 

B. w 2021 

C. w 2019  
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Nadrenia- Palatynat 

 

13.  Festyn w Hambach uważane jest za symbol demokracji w całych Niemczech. Po porażce 
Napoleona w Europie nastąpiła reorganizacja, która dotknęła również Palatynat. Ze względu 
na narastającą politykę paternalistyczno- opresyjną w dniu 27 maja 1832 roku ok. 30 tyś 
ludzi zgromadziło się, aby wyrazić swe poparcie dla idei zjednoczonych Niemiec, 
podstawowych praw politycznych i solidarnie zjednoczonej Europy. Jaki napis widniał na 
powiewających flagach? 
 

A. ,,Mancipatio” 
B. ,,Jedność, Wolność i Demokracja” 
C. ,,Odrodzenie Niemiec” 

 
14. SchUM jest nazwą nadaną stowarzyszeniu utworzonemu w średniowieczu przez żydowskie 

społeczności, zamieszkujące miasta Górnego Renu, tj. Spirę, Wormację i Moguncję. Ośrodki 
te były prekursorskie dla żydowskiej społeczności i kultury w Niemczech. Dzisiaj lokalizacje 
SchUM obejmują unikalne ośrodki kultury, zabytki i cmentarze. Zostały wpisane na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO w lipcu 2021 roku i są obecnie najmłodszymi lokalizacjami 
na tej liście w Nadrenii-Palatynacie. Między innymi można tam odwiedzić najstarszą 
nekropolię żydowską w Europie. Gdzie ona się znajduje? 
 

A. Moguncja 
B. Spira 
C. Wormacja  

 
15. Trewir jest najstarszym niemieckim miastem i jedną z największych metropolii Imperium 

Rzymskiego. Dzisiaj tereny rzymskie w Trewirze są częścią Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. Miejskim punktem orientacyjnym jest Porta Nigra, najlepiej 
zachowane miejskie wrota do północnych Alp. W sumie rzymska osada była przyłączona do 
ważnych szlaków czterema wrotami we wszystkich kierunkach. W jakim kierunku zwrócona 
jest Porta Nigra? 
 

A. północnym 
B. południowym 
C. wschodnim 

 
   

16. Dolina Środkowego i Górnego Renu, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO, rozciąga się z Bingen do Koblencji. 67-kilometrowy odcinek Renu uważany jest za 
najpiękniejszy fragment całej rzeki. Także historia tego regionu jest fascynująca, gdyż można 
tam spotkać liczne zamki i zabytki. Na przykład zamek w Sooneck przypomina zamek z baśni. 
Pod jaką nazwą znany jest ten zamek?  
 

A. Zamek Śpiącej Królewny 
B. Zamek Barona Rozbójnika 
C. Zamek Rose Hunt 
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Europe  

 
17. W którym miesiącu odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa? 

 

A. we wrześniu 
B. w grudniu  
C. w czerwcu 

 
18. Czym jest platforma ,,Europeana”? 

 
A. plan mobilności 
B. internetowa platforma, gdzie można znaleźć europejskie dziedzictwo  kulturowe w 

formie cyfrowej 
C. baza danych filmów europejskich 

 
19. Który europejski program jest poświęcony finansowaniu projektów w sektorze dziedzictwa 

kulturowego? 
 
A. Creative Europe 
B. Europa Nostra 
C. Erasmus+  

 
20. Jakie europejskie miasta są Europejskimi Stolicami Kultury w 2023? 

 
A. Londyn( Wielka Brytania), Berno (Szwajcaria), Oslo (Norwegia) 
B. Esch (Luksemburg), Kowno (Litwa), Nowy Sad (Serbia) 
C. Elefsina (Grecja), Veszprém (Węgry) i Timisoara (Rumania) 

 
 

 


