Egzamin dla kandydatów na przewodników terenowych

województwo mazowieckie

7.11.2012 r. — część ustna

Zestaw I
1. Płock — zabytki i atrakcje turystyczne.
2. Podaj przykłady architektury romańskiej w woj. mazowieckim i omów jeden z nich.
3. Wymień parki krajobrazowe w woj. mazowieckim i omów jeden z nich.
Zestaw II
1. Wymień najważniejsze zabytki Ciechanowa i omów jeden z nich.
2. Podaj przykłady architektury renesansowej na terenie woj. mazowieckiego omów jeden z
nich.
3. Wymień kilka rezerwatów przyrody w woj. mazowieckim i omów jeden z nich.
Zestaw III
1. Wymień zabytki Pułtuska i omów jeden z nich.
2. Podaj przykłady architektury barokowej w woj. mazowieckim i omów jeden z nich.
3. Formy ochrony przyrody na terenie woj. mazowieckiego — podaj przykłady.
Zestaw IV
1. Wymień zabytki Ostrołęki i omów jeden z nich.
2. Podaj przykłady architektury klasycystycznej w woj. mazowieckim i omów jeden z nich.
3. Muzea przyrodnicze i ścieżki ekologiczne na terenie woj. mazowieckiego.
Zestaw V
1. Wymień obiekty krajoznawcze w Sochaczewie i omów jeden z nich.
2. Wymień chronologicznie podstawowe style architektoniczne.
3. Omów krajobraz Puszczy Kampinoskiej.

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

http://szkolenia.om.pttk.pl

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez urzędy wojewódzkie

1

7.11.2012

Egzamin dla kandydatów na przewodników terenowych — województwo mazowieckie

Zestaw VI
1. Miejscowości w woj. mazowieckim związane z Fryderykiem Chopinem.
2. Drzwi płockie.
3. Omów florę Kampinoskiego Parku Narodowego.
Zestaw VII
1. Miejscowości w woj. mazowieckim związane z rodem Krasińskich.
2. Zamki gotyckie w woj. mazowieckim, omów jeden z nich.
3. Omów faunę Kampinoskiego Parku Narodowego.
Zestaw VIII
1. Powstanie Kościuszkowskie w woj. mazowieckim.
2. Zamki biskupów płockich w woj. mazowieckim.
3. Pozostałości osadnictwa „olenderskiego” na terenie woj. mazowieckiego.
Zestaw IX
1. Powstanie listopadowe w woj. mazowieckim.
2. Sztuka ludowa na Kurpiach.
3. Podaj przykłady ścieżek przyrodniczych w woj. mazowieckim i omów jedną z nich.
Zestaw X
1. Powstanie styczniowe w woj. mazowieckim.
2. Omów sklepienie pułtuskie i wymień obiekty w woj. mazowieckim z tym sklepieniem.
3. Rzeki w woj. mazowieckim.
Zestaw XI
1. Omów obiekty krajoznawcze na trasie: Pułtusk — Serock — Zakroczym.
2. Opinogóra Zygmunta Krasińskiego.
3. Puszcze w woj. mazowieckim.
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Zestaw XII
1. Omów obiekty krajoznawcze na trasie: Różan — Ostrołęka — Myszyniec.
2. Architektura militarna w woj. mazowieckim.
3. Sanktuaria w woj. mazowieckim, omów jedno z nich.
Zestaw XIII
1. Omów obiekty krajoznawcze na trasie: Warszawa — Zakroczym — Wyszogród — Płock.
2. Ratusze w woj. mazowieckim, omów jeden z nich.
3. Formy ochrony przyrody.
Zestaw XIV
1. Centra sztuki ludowej na terenie woj. mazowieckiego.
2. Tradycje powstańcze Puszczy Kampinoskiej.
3. Wymień parki krajobrazowe na terenie woj. mazowieckiego i omów jeden z nich.
Zestaw XV
1. Skanseny budownictwa i sztuki ludowej na terenie woj. mazowieckiego.
2. Działania wojenne na terenie woj. mazowieckiego w 1939 roku — szczególne miejsca walki.
3. Wymień kilka rezerwatów przyrody na terenie woj. mazowieckiego i omów jeden z nich.
Zestaw XVI
1. Cechy charakterystyczne kurpiowskiej sztuki ludowej.
2. Bitwa o Warszawę w 1920 roku — szczególne miejsca walki w woj. mazowieckim.
3. Muzea biograficzne na terenie woj. mazowieckiego — omów jedno z nich.
Zestaw XVII
1. Czersk — jego zabytki i znaczenie w historii Mazowsza.
2. Co to jest transept, ambit (obejście), przypora (skarpa).
3. Wymień jeden z rezerwatów na terenie Puszczy Zielonej i omów go.
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Zestaw XVIII
1. Konstancin — jego zabytki i walory turystyczne.
2. Omów znaczenia terminu „bazylika”.
3. Wymień jeden z rezerwatów na terenie Puszczy Zielonej i omów go.
Zestaw XIX
1. Twierdza Modlin — jej rola w dziejach naszego kraju (można wybrać fragment tych dziejów).
2. Rodzaje sklepień gotyckich.
3. Największe rzeki na terenie woj. mazowieckiego.
Zestaw XX
1. Centra władzy w woj. mazowieckim w okresie średniowiecza.
2. Omów jeden ze szlaków literackich na terenie woj. mazowieckiego.
3. Jakie znasz style historyczne? Wybierz jeden z nich, podaj przykłady.
Zestaw XXI
1. Wymień ciekawe obiekty i miejsca w Górze Kalwarii i omów jedno z nich.
2. Twórczość ludowa w woj. mazowieckim.
3. Grodziska na terenie woj. mazowieckiego.
Zestaw XXII
1. Najcenniejsze zabytki w kolegiacie czerwińskiej.
2. Wymień kilku znanych twórców malarstwa i rzeźbiarzy związanych z terenami woj. mazowieckiego, omów charakter twórczości jednego z nich.
3. Ośrodki sadownicze w woj. mazowieckim, przetwórstwo warzywne i owocowe.
Zestaw XXIII
1. Z jakimi wrogami walczyło Mazowsze przed włączeniem go do Korony?
2. Zamki gotyckie na terenie woj. mazowieckiego.
3. Jeziora i zbiorniki wodne na terenie woj. mazowieckiego.
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Zestaw XXIV
1. Wymień jedną z miejscowości na terenie woj. mazowieckiego, gdzie doszło do znacznych
walk ze Szwedami w czasie pierwszego lub drugiego potopu szwedzkiego.
2. Wymień kilka miejscowości na terenie woj. mazowieckiego, gdzie zachowały się cmentarze
żydowskie. Cechy charakterystyczne nagrobków żydowskich.
3. Największe kompleksy leśne na terenie woj. mazowieckiego.
Zestaw XXV
1. Gdzie Aleksander Świętochowski wcielił w życie idee pozytywizmu na terenie woj. mazowieckiego? Co tam się znajduje?
2. Jakie ważne wydarzenia historyczne działy się w Puszczy Kampinoskiej?
3. Typy budowli sakralnych; przykłady.
Zestaw XXVI
1. Kurpie — lud wolny i wolność miłujący. Uzasadnij to powiedzenie.
2. Cechy charakterystyczne secesji.
3. W jakim rejonie leży Puszcza Biała, a w jakim Puszcza Zielona.
Zestaw XXVII
1. Co to jest eklektyzm w architekturze?
2. Rola ratusza w organizmie miejskim. Daj przykłady miast mazowieckich, w których znajdują się zabytkowe ratusze.
3. Ważniejsze obiekty przyrodnicze na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
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