
KATALOG TREŚCIOWY 

 

Geografia 
 

 

I. Dziedzictwo gospodarcze- przemysłowe, komunikacyjne, usługowe- 
ukierunkowane na rozwój regionu 

 

 Historia górnictwa naftowego- pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej 1854 Bóbrka- 
wynalazca lampy naftowej Ignacy Łukasiewicz (szlak naftowy), największa w Europie kolekcja 
lamp naftowych- Krosno; 

 Dziedzictwa szkła- Krosno; 

 Lotnictwo na Podkarpaciu- historia i współczesność( Dolina Lotnicza), Jasionka Rzeszów: 
najdalej na wschód wysunięte lotnisko międzynarodowe UE; 

 Nowoczesne technologie Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny AEROPOLIS, Wschodni 
Klaster Informatyczny, Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii ; 

 
II. Wybrane atrakcje turystyczne:  

Arboretum w Bolestraszycach, koleje wąskotorowe: przeworska i bieszczadzka, inne; 
 

III. Infrastruktura turystyczna:  
szlaki drogowe, kolejowe, porty lotnicze, połączenia komunikacyjne, obiekty 
noclegowe i gastronomiczne, przygotowanie techniczne; 

 
Możliwości rozwoju następujących form turystyki: 

 

 Turystyka konna, w tym ośrodki hodowli konia huculskiego, szlaki konne 

 Turystyka powietrzna: aerokluby 

 Turystyka piesza: oznakowane szlaki nizinne, górskie 

 Turystyka rowerowa- szlaki rowerowe 

 Turystyka wodna- sporty wodne 

 Turystyka zimowa- wyciągi narciarskie 

 Agroturystyka- gospodarstwa 
 

 

Biologia 
 

 

I. Dziedzictwo przyrodnicze Podkarpacia  
 

 Bieszczady – osobliwości chronione w obrębie BPN. Włączenie Parku do 
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” oraz wpisanie go na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO; 

 Fragment Beskidu Niskiego   - Magurski Park Narodowy – w ramach tworzenia 
Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000 MPN zgłoszony jako 
specjalny obszar ochrony siedlisk; 

 10 parków krajobrazowych; 

 Wybrane rezerwaty przyrody województwa m. in. Rezerwat Lisia Góra;  

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/promocja/gospodarka/101228_aeropolis


 

Historia 

 

I. Dziedzictwo historyczne: 
 

 Pradzieje Podkarpacia . Wizyta w skansenie archeologicznym w Trzcinicy Podkarpacka Troja; 

 Rezydencje magnackie na Podkarpaciu . Wizyta w pałacu w Łańcucie, Krasiczynie , Baranowie  
Sandomierskim; 

 Pola bitewne na Podkarpaciu . Wizyta w ruinach twierdzy Przemyśl , kompleks bunkrów w 
Stępinie; 

  Mieszkańcy Podkarpacia na przestrzeni  wieków . Wizyta w skansenie budownictwa 
ludowego w Sanoku; 

 
Zaplanowane działania : 
 
1 . Utworzenie bazy fotograficznej ( zasobu zdjęć ) z wymienionych obiektów na Podkarpaciu . 
2 . Utworzenie bazy filmów wideo HD z wymienionych obiektów na Podkarpaciu . 
3 . Stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej tych obiektów . 
    

 

WOK 
 

I. Dziedzictwo kulturowe ( szeroko pojęte) 
 

  architektura, sztuka, kultura i muzyka 

 Zabytki architektury- zamki i pałace, rezydencje: Przemyśl, Baranów Sandomierski, Krasiczyn, 
Łańcut, Dukla, Lesko, Rzeszów, Odrzykoń 

 Zabytki i szlak architektury drewnianej: kościoły w Haczowie i Bliznem (wpisane na Światową 
Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO), cerkwie- m.in.Ulucz, Turzańsk, 
Rzepedź, Komańcza:  

 Ikonostasy Podkarpacia ( szlakiem ikon) 

 Tradycje i obrzędy,  

 Muzea/ wystawy/galerie Podkarpacia 

 Tradycje ludowe na Podkarpaciu (Pieśni, instrumenty  ludowe,twórcy ludowi) 

 Konkursy/turnieje tematyczne dotyczące kultury regionu, 

 Udział w koncertach muzyki artystycznej 
 

 

Język niemiecki 
 

 

 Poszukiwanie zapożyczeń w języku polskim z języka niemieckiego 

 Opracowanie słowniczka zapożyczeń 

 Przygotowanie broszury zabytków sakralnych w naszym regionie 
 

 

WF 
 

 
 Turniej w piłkę siatkową (w składzie drużyny musza być co najmniej 2 dziewczyny); 



 Turniej drużynowy w tenisa stołowego (drużyna składa się z 3 zawodników: 
dziewczyna , chłopak, nauczyciel); 

 Turniej w piłkę nożną; 

 Zawody sportowe w formie wyścigów rzędów. 
Konkurencje m.in.  
 Skoki w workach na czas; 
 Rzut jajkiem do celu; 
 Przeciąganie liny; itp. 

 

 

ANKIETY DOTYCZĄCE ZNAJOMOŚCI HISTORII , WALORÓW TURYSTYCZNO - 

KRAJOZNAWCZYCH ORAZ PRZYRODNICZYCH PODKARPACIA : 

 

1. Zagrożone gatunki zwierząt na Podkarpaciu - co o nich wiemy? 
2. Ekologia – czy potrafimy dbać o środowisko? 
3. Sport i rekreacja  
4. Jak spędzamy czas wolny na Podkarpaciu? 
5. Co wiemy o zamkach, pałacach i rezydencjach Podkarpacia ? 
6. Zagrożone gatunki roślin na Podkarpaciu – co o nich wiemy? 
7. Czy znamy sposoby ochrony przyrody na Podkarpaciu?  
8. Co wiemy o historii Rzeszowa? 
9. Jakie wpływy kulturowe możemy zaobserwować na Podkarpaciu (zabytki 

dziedzictwa kultury żydowskiej- szlak Chasydzki) 
10. Czy znasz wszystkie walory turystyczno- krajoznawcze swojego regionu? 
11. Co wiesz o wadach mineralnych i uzdrowiskach Podkarpacia? 
12. Czy znamy najstarsze obiekty działalności człowieka „Karpacka Troja”? 
13. Co wiemy o historycznych obiektach militarnych Podkarpacia? 
14. Co wiemy o historii górnictwa naftowego na Podkarpaciu? 
15. Co wiesz o zabytkach architektury drewnianej Podkarpacia? 
16. Dziedzictwo szkła – Krosno , co o nim wiemy? 

 

Wyżej wymienione ankiety zostaną przeprowadzone wśród młodzieży III LO oraz 

przeanalizowane, a uzyskane wyniki dołączone do ankiet. Analiza wyników ankiet zostanie 

przeprowadzona przy użyciu programu Excel natomiast wnioski i posumowanie wyników 

ankiet programu Power Point 

 

 


