Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich

Warszawa

26.04.2006 r. — część pisemna z oficjalnymi odpowiedziami (wersja A)

1. Nad wejściem do dolnej części Kościoła św. Krzyża znajduje się napis:
a. Propugnaculum fidei,
b. Per aspera ad astra,
c. Res sacra miser,
d. Sursum corda.
2. Do 1791 r. na terenie dzisiejszej Warszawy istniało kilkadziesiąt miast i miasteczek,
tzw. jurydyk. Która z jurydyk powstała najwcześniej:
a. Dziekania,
b. Bożydar-Kałęczyn,
c. Praga Biskupia,
d. Solec.
3. Za panowania którego króla rozpoczął się zwyczaj wyjazdu na Bielany w Zielone Świątki:
a. Władysława IV,
b. Jana III Sobieskiego,
c. Augusta II,
d. Stanisława Augusta.
4. Jak nazywa się obecny przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w
Polsce:
a. Stanisław Krajewski,
b. Piotr Kadlcik,
c. Dawid Warszawski,
d. Marek Edelman.
5. Którego dnia będzie obchodzone nowe święto stolicy:
a. 4 marca,
b. 21 kwietnia,
c. 4 czerwca,
d. 1 sierpnia.
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6. Który z Marconich zaprojektował Dworzec Kolei Warszawsko–Wiedeńskiej:
a. Henryk,
b. Leandro,
c. Władysław,
d. Karol.
7. Pozostałością jakiego pałacu jest budynek, na którego frontonie znajduje się napis Res
sacra miser:
a. Morsztyna,
b. Kotowskiego,
c. Kazanowskich,
d. biskupów krakowskich.
8. Który z kościołów warszawskich został zaprojektowany przez prof. Oskara Sosnowskiego:
a. św. Jakuba,
b. św. Stanisława Kostki,
c. Matki Boskiej Zwycięskiej,
d. św. św. Stanisława i Wawrzyńca.
9. Jak nazywa się najstarszy plac Warszawy:
a. pl. Krasińskich,
b. Rynek Starego Miasta,
c. pl. Zamkowy,
d. pl. Trzech Krzyży.
10. Centralna Biblioteka Rolnicza mieści się obecnie w dawnym odwachu. Co to było?
a. koszary wojskowe dla oficerów,
b. więzienie wojskowe dla żołnierzy,
c. arsenał i rusznikarnia,
d. budynek, w którym mieściła się warta garnizonowa, biura komendy miasta i garnizonu oraz areszt.
11. Ile metrów wysokości ma drapacz chmur Rondo–1:
a. 190 m,
b. 192 m,
c. 205 m,
d. 230 m.
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12. W której warszawskiej dzielnicy ma powstać Warszawski Park Technologiczny:
a. na Żoliborzu,
b. na Pradze,
c. na Bemowie,
d. na Ursynowie.
13. Kogo nazywano bardem Czerniakowa:
a. Staśka Wielanka,
b. Staśka Grzesiuka,
c. Jaremę Stępowskiego,
d. Stefana Wiecheckiego — „Wiecha”.
14. Wiadukt przy ul. Karowej nosi imię Stanisława Markiewicza. Czy był on:
a. lekarzem społecznikiem,
b. założycielem ogródków zabaw dla dzieci,
c. fundatorem stypendiów dla uczniów z ubogich rodzin,
d. założycielem Straży Pożarnej w 1855 r.
15. W jakim warszawskim kościele Niemcy podczas powstania i bezpośrednio po nim urządzili tymczasowy (etapowy) obóz dla wypędzonych z miasta warszawiaków:
a. św. St. Kostki przy ul. Hozjusza,
b. św. Wojciecha przy ul. Wolskiej,
c. św. Antoniego Padewskiego przy ul. Senatorskiej,
d. św. Marcina przy ul. Piwnej.
16. Nazwa parku i pałacu Królikarnia pochodzi od:
a. nazwiska właściciela Jana Królikowskiego, nadwornego aktora S. A. Poniatowskiego,
b. płaskorzeźby nad wejściem do oficyny kuchennej przedstawiającej króliki,
c. menu, podawanego w czasie, gdy w organizowanych tu obiadach i ucztach uczestniczył S. A. Poniatowski,
d. istniejącej tu za czasów Sasów hodowli królików.
17. Nazwa osiedla mieszkaniowego Muranów wywodzi się od:
a. muru, który otaczał getto warszawskie,
b. ruin domów wykorzystanych do budowy osiedla,
c. gwarowej nazwy Murdziel,
d. pałacu Murano zbudowanego tu w końcu XVII w.
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18. Jak nazywała się główna ulica dzielnicy żydowskiej w Warszawie:
a. Nowolipki,
b. Gęsia,
c. Miła,
d. Nalewki.
19. Pałac Borchów to obecnie siedziba:
a. prezydenta Warszawy,
b. arcybiskupów warszawskich,
c. Państwowego Wydawnictwa Naukowego,
d. Akademii Teatralnej.
20. Budynek przy ul. Jasnej 1 zaprojektowany i zbudowany przez Jana Heuricha (syna),
znany pod nazwą „Domu pod Orłami”, to obecnie siedziba:
a. Filharmonii Narodowej,
b. banków i instytucji spółdzielczych,
c. Wydziału Matematyki UW,
d. Najwyższej Izby Kontroli.
21. Gdzie w Warszawie znajdują się płaskorzeźby–popiersia A. Puszkina i A. Mickiewicza:
a. na frontonie budynku w Al. Jerozolimskich,
b. w holu Muzeum Literatury,
c. na frontonie budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza,
d. na frontonie budynku przy ul. Mickiewicza.
22. Walerian Czuma to:
a. znany architekt warszawski,
b. projektant Parku Ujazdowskiego,
c. autor piosenek o Warszawie,
d. dowódca obrony Warszawy w czasie II wojny światowej.
23. Co mieściło się w Zamku Ujazdowskim w czasie Powstania Warszawskiego:
a. koszary wojsk niemieckich,
b. szpital polowy,
c. siedziba władz niemieckich,
d. zamek był pusty.
24. Siedziba warszawskiej Opery Kameralnej mieści się w:
a. Teatrze Wielkim Opery i Baletu,
b. Gmachu byłej kaplicy zboru ewangelickiego przy Al. Solidarności,
c. Gmachu Warszawskiego Ośrodka Kulturalnego przy ul. Senatorskiej,
d. Pałacu Prymasowskim przy ul. Senatorskiej.
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25. W którym warszawskim kościele pochowany jest Stanisław Małachowski:
a. św. Krzyża,
b. katedrze św. Jana,
c. św. Anny,
d. św. Jacka.
26. Kto był pierwszym proboszczem parafii św. Aleksandra i założycielem Instytutu Głuchoniemych:
a. Stanisław Staszic,
b. Euzebiusz Brzeziewicz,
c. Jakub Falkowski,
d. Józef Szczygielski.
27. Jaki urząd mieści się obecnie w pałacu Potockich przy Krakowskim Przedmieściu:
a. Ministerstwo Kultury Narodowej,
b. Ministerstwo Kultury,
c. Ministerstwo Kultury i Sztuki,
d. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
28. Dowódca wojsk niemieckich odpowiedzialny za stłumienie Powstania Warszawskiego
to:
a. Erich von dem Bach,
b. Reiner Stahel,
c. Johannes von Blaskowitz,
d. Mieczysław Kamiński.
29. Gdzie znajduje się pomnik Francesco G. Nullo:
a. na ul. Freta,
b. przy ul. Franciszkańskiej,
c. na pl. Trzech Krzyży,
d. na ul. Frascati.
30. Jak nazywał się architekt większości dworców kolejowych w Warszawie:
a. Henryk Marconi,
b. Stanisław Kuryłowicz,
c. Marian Lalewicz,
d. Arseniusz Romanowicz.
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