
KOLEJ NA MALTĘ 

 

 

 

 
1. Czym szczególnym w skali naszego kraju wyróżnia się kościół  św. Jana 

Jerozolimskiego w Poznaniu?  

      

2. Czym szczególnym w naszym mieście wyróżnia się kościół św. Jana Jerozolimskiego?  

        

3. Czym nietypowym dla stylu romańskiego charakteryzuje się kościół św. Jana  

Jerozolimskiego w Poznaniu? 

 

4. Dla kogo został wybudowany kościół św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu?        

 

5. Elementy jakich stylów architektonicznych ma kościół św. Jana Jerozolimskiego  

    w Poznaniu?  

 

6. Nim wzniesiono kościół św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu na tym miejscu  

    stała świątynia pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Co znajdowało się obok niej?       

 

7. Jaki niezwykły krzyż znajduje się w kościele św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu?   
 
8. Czym szczególnym wyróżnia się lewa kolumna z portalu kościoła św. Jana 

Jerozolimskiego w Poznaniu?     
       
9. Przekazywana z pokolenia na pokolenie legenda głosi, że znany w latach 

międzywojennych poznański ogrodnik, Jerzy Mieloch wyhodował w swoich szklarniach 

niedaleko Malty wyjątkowy kwiat. Bukiety miały wędrować samolotami na świeże 

mogiły europejskich koronowanych głów, a deszcz tych osobliwych kwiatów spadł, 

podobno, na  poznańskie ulice w dniu hitlerowskiej napaści na Polskę. 

O jakim legendarnym kwiecie mowa? 

 

10. Jaką nazwę nosi kolejka dziecięca, która kursuje do Nowego Zoo?  
       
11. Jaki pies, bohater serialu: „Czterej pancerni i pies”, zdobił niegdyś jedną z lokomotyw  

      kolejki dziecięcej kursującej do Nowego Zoo?  
      
12. Ile stacji ma kolejka dziecięca kursująca do Nowego Zoo? Podaj ich nazwy.        
 
13. W którym roku otwarto Nowe Zoo w Poznaniu? Jaki jubileusz obchodzono  



      wówczas w naszym kraju? 

 
14. Jaki ptak, znaleziony przez wczasowiczów w Międzywodziu, trafił do Nowego Zoo                        

w Poznaniu? 

 
15. Jakie zwierzęta prowadzono ulicami miasta na smyczy do poznańskiego Nowego 

Zoo? 

 

16. W jaki sposób zbierano pieniądze na stworzenie Nowego Zoo w Poznaniu?  

       Podaj jedną z form. 

 

17. Jaki obiekt, będący elementem dawnej Twierdzy Poznań, znajduje się na terenie 

Nowego Zoo w Poznaniu? Co można tam zobaczyć?  
  
18. Kto wykonywał pierwsze prace przy osuszaniu bagien dookoła Cybiny i tworzeniu    

Jeziora Maltańskiego?  

19. Czym w skali europejskiej wyróżnia się tor regatowy na Malcie?  

 20. Co „Głos Wielkopolski” w 1990 roku określał „cudem nad Maltą”? . 

21. Kiedy i z jakiej okazji nad Maltą zebrało się ponad 150 tys. osób (co trzeci 

mieszkaniec Poznania)? 

22. Jakie zawody odbywają się na torze regatowym na Malcie? 

23. Jakie biegi organizowane są nad Maltą?   

24. Wymień nazwisko choć jednego światowej sławy wykonawcy, który koncert  

      nad Maltą?   

25. Dlaczego o Malcie można powiedzieć: „Zakopane w  Poznaniu”? 

26. Kim był pan, który spogląda z ławki na Maltę z północnego brzegu jeziora 

      i co trzyma w rękach?   
 

27. Czym w skali naszego kraju wyróżnia się Festiwal Teatralny Malta?  
 
28. Kiedy nad poznańską Maltą zatonął „Tittanick”?  

 

29. Czego należy dotknąć w „Ogrodzie czasu” nad Maltą, aby zapewnić sobie szczęście? 
    
30. Z jakich atrakcji o charakterze sportowo - rekreacyjnym można skorzystać nad  

Maltą? Wymień trzy z nich. 

 

31. Jaka wielka impreza sportowa przyczyniła się do powstania Term Maltańskich?  

32. Dlaczego wodny kompleks rekreacyjno - sportowy na Malcie nazwano Termami? 



33. Jakie pomniki znajdują się nad Maltą i co upamiętniają?  

34. W jakim celu usypano Kopiec Wolności w Poznaniu? 

 

35. Pochodził  z  Poznania, był weteranem kampanii wrześniowej i francuskiej,      

instruktorem cichociemnych, ps. Alma, spadochroniarzem spod Arnhem, trenerem      

sportowców Uniwersytetu Oxfordzkiego, organizatorem życia polonijnego w Anglii.    

Nad Maltą znajduje się głaz z poświęconą mu tablicą. O kim mowa?  

 

36. Na jaką wysokość tryska fontanna na Malcie i czym w skali naszego kraju wyróżnia 

się ta instalacja? 

 

 

Opracowanie: Bernadeta Mika 

       


