ZADANIE NA CAŁĄ TRASĘ: Z otrzymanego pakietu fotografii spiszcie
litery do karty drogowej, kiedy będziecie widzieć dane miejsce LUB
będziecie w danym miejscu. Litery ze zdjęć wpisujecie za każdym razem
mijając lub będąc w podanym miejscu.

PĘTLA I
fot. OLI
Z1 Czym tu można jeździć? [składakiem/rowerwm]
Z2 Ile lat ma golotam? [sto ma]
Z3 Każdą odpowiedź wpisz w oddzielną kratkę!
a) Podaj łączną ilość kół jezdnych pod dachem. [16]
b) Podaj sumę białych cyfr z boków aut pożarniczych. [41]
[5+2+9+8+7+2+2+0+5+1]

Z4 Kto załatwia zgodę na wyjazd do Rosji? [Tamara]
Z5 Komu służymy? [Niepodległej]
Z6 Czym jest zespół KKK? [kaplica, kostnica, krematorium]
Z7 Co się tu przelewa? [krew]
Z8 Ile zębów ma Neptun? [3]
Z9 Każdą odpowiedź wpisz w oddzielną kratkę!
a) Co możesz robić w tym budynku? [symulować]
b) Co znajduje się nad uczelnią? [pożar]
c) Kto wysyła listy? [niepełnosprawni / inwalidzi]
Z10 Ile jest klasycznych stopów na 30.? [5]
Z11 Ilu żołnierzy pilnują dwie matki? [909]
Z12 Gdzie możesz mieć ochotę? [na kolonii]
fot. SUR
Z13 Jakie miasto jest nad bramą wjazdową? [Ruda Śląska]
Z14 Kto siedzi w oknie? [Gunter Gras i Daniel Chodowiecki]
Z15 Ile książek trzyma dr Marian Pelczer? [1 trzyma, o 4 się opiera]

fot. RUT
Z16 Z jakiej fabryki wyszedł sklep? [samochodów osobowych]
Z17 Kto się tu osiedlił? [studenci – kolonia studentów]
Z18 Jakiego zespołu można słuchać jedząc kanapkę? [Backstreet Boys]
Z19 Co robi człowiek na fasadzie budynku? [gra na gitarze]
Z20 Jaki gad przyjechał z Włoch? [krokodyl]
Z21 Podaj imiona patronów budynku. [Krzysztof, Mikołaj]
Z22 Zadanie otrzymasz na miejscu. krzyżówka komunikacyjna

PĘTLA III
fot. OLI BON BET (dowolna kolejność)
fot. HIH LOL (dowolna kolejność)
Z31 Podaj rok ze skrzydeł zajezdni. [1934]
Z32 Jakie baśniowe istoty biegają w okolicy? [krasnoludki]
fot. CEO
Z33 Co się wije w logo? [wąż]
Z34 Jakie zwierzęta mijasz po prawej? [biedronka, żabka, wąż, zaliczany
również gang słodziaków]
fot. WOT
Z35 Każdą odpowiedź wpisz w oddzielną kratkę!
a) Ile jest rodzajów przyrządów? [11]
b) Ile kosztuje śmietnik? [929,88]
Z36 Ile zaciszów ma designer? [10]
Z37 Jakie miasto jest w drzewie? [Gdańsk]
Z38 Co możesz robić nałogowo? [ćwiczyć]

Z39 A imię jego to… [Mściwoj II / 44]
Z40 Kogo oświeciło w ścianie? [Maryję]
Z41 Co jest godne zaufania po angielsku? [magiel]
Z42 Co leci na motorze? [orzeł / ptak]
Z43 Na ból głowy coś o mocnym działaniu, na wyciszenie coś o działaniu…
[piano / wyciszającym]
Z44 Czego zabrania się, oprócz uszkodzenia skarp i umocnień
brzegowych? [mycia samochodów i kąpieli]
Z45 W jakich godzinach możecie zjeść w restauracji 10. września?
[10.września to poniedziałek, a w poniedziałki nieczynne]
Z46 Jakie emocje mogą towarzyszyć przy uzdatnianiu wody? [radość]
Z47 Co możesz wyłuskać ze słonecznika na Rodos? [motyka, łopata]
Z48 Zsumuj ilość kilometrów PTTK. [54 km]
Z49 Co możesz robić między 179 a 622? [spacerować / żądać]
Z50 Jaki czas dotyczy pojazdów elektrycznych? [ładowania]
Z51 W którym roku urodziła się Anna? [1613 r.]
fot. WRU YEF WOT
Z52 Kto chowa się w bluszczu? [Thor]
Z53 Czego dotyczy zakaz? [czołgów]
Z54 Każdą kratkę wpisz w oddzielną kratkę!
a) Jaki kompleks ma PKP? [dworcowy]
b) Pod jakim numerem mieszka pan Krasiński (pracownik elewatora) w
Katowicach? [29]
c) Czego nie można robić w budynku dworca? [palić, spać, żebrać]
Z55 Podaj sumę cyfr czerwonego chrząszcza. [20]
Z56 Co trybi? [skuter, rower, narzędzia]

[nr rejestracji GAT 4457]

Z57 Przez ile lat trwała Kupała? [60]

[1992-1942]

Z58 Co łapie lew? [liścia]
Z59 Jaki zespół gra po lewej? [zespół szkół]
Z60 Jaki owoc możesz zjeść w drodze do hali? [(zielone) jabłuszko/jabłko]
Z61 Znajdź białe auto na czarnych blachach. W środku wisi zadanie –
wybierz wariant A lub B. Odpowiedzi wpisz do karty odpowiedzi (do jednej
kratki).
Wariant A: Wejherowo, Lębork, Gdańsk, Gdynia
Wariant B: Veolia Transport, Planetobus, MZKZG, PKP SKM w Trójmieście
Z62 Kto patroluje teren? [szczur]
Z63 Zadanie otrzymasz na miejscu. schemat tramwajowy

