Egzamin dla kandydatów na przewodników terenowych

województwo warmińsko-mazurskie

21.06.2005 r. — część praktyczna

Część praktyczna „C”
1. Oznakowanie pomników przyrody.
2. Oznakowanie zabytków architektury.
3. Współpraca z kierowcą.
4. Jakie czynności należy wykonać przed ruszeniem w trasę po wejściu wycieczki do autokaru.
5. Jak zachować się w wypadku choroby uczestnika wycieczki?
6. Jak zachować się w wypadku zgonu uczestnika wycieczki?
7. Jak znakowane są szlaki piesze?
8. Jak znakowane są szlaki rowerowe?
9. Zasady zwiedzania zabytków sakralnych.
10. Zasady zwiedzania muzeów.
11. Zasady zwiedzania parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów prawnie chronionych i rezerwatów.
12. Zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk.
13. Przepisy dotyczące wzniecania ognisk.
14. Zasady dotyczące biwakowania.
15. Współpraca z pilotem lub kierownikiem wycieczki
16. Zasady bezpieczeństwa przy zwiedzaniu zabytków architektury militarnej.
17. Długość w kin Kanału Ostródzko–Elbląskiego lub czas jego przepłynięcia.
18. Długość w km lub czas przepływu Żeglugą Mazurską z Giżycka do Węgorzewa.
19. Długość w km lub czas przepływu Żeglugą Mazurską z Giżycka do Mikołajek.
20. Czas przepływu Żeglugą Mazurską z Mikołajek do Rucianego–Nidy lub długość w km tego
odcinka trasy żeglugowej
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21. Długość w km trasy lub czas przepływu Żeglugą Mazurską z Mikołajek do Pisza.
22. Przejścia drogowe na granicy województwa Warmińsko–Mazurskiego z Rosją.
23. Przejścia kolejowe na granicy województwa Warmińsko–Mazurskiego z Rosją.
24. Odległość w km z Giżycka do Gierłoży, Świętej Lipki i Olsztyna.
25. Odległość w km z Giżycka do Mrągowa, Rucianego–Nidy i Lidzbarka Warm.
26. Odległość w km z Olsztyna do Grunwaldu, Świętej Lipki i Giżycka.
27. Odległość w km z Olsztyna do Lidzbarka Warmińskiego, Mrągowa i Fromborka.
28. Odległość w km z Olsztyna do Nidzicy, Elbląga i Szczytna.
29. Jakie wystawy znajdują się aktualnie w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie?
30. Jakie wystawy znajdują się aktualnie w muzeum w Lidzbarku Warmińskim?
31. Jakie obiekty zwykle zwiedzane są we Fromborku?
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