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KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNEJ I TOPOGRAFICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWE
CZAS NA ODPOWIEDŹ – 30 MINUT
W 10 zadaniach z zakresu wiedzy turystycznej wpisz prawidłową odpowiedź.
W 5 zadaniach z zakresu topografii wybierz prawidłową odpowiedź i zakreśl ją kółkiem oraz
wykonaj szkic trasy według podanego opisu z zastosowaniem obowiązujących znaków
topograficznych.
W przypadku błędnego zakreślenia odpowiedzi przekreśl błędną odpowiedź i ponownie zakreśl
poprawną.
1. Jakie organizacje połączyły się (utworzyły) Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Podaj rok powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. ___________
3. Co oznacza skrót SKKT PTTK?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Rok 2008 w PTTK jest poświęcony (obchodzony) jako:
_________________________________________________________________________
5. Podaj nazwę jednostki PTTK organizującej FINAŁ XXXVI OMTTK:
_________________________________________________________________________
6. Co oznacza skrót MOK?
__________________________________________________________________________
7. Co oznacza skrót OTP?
__________________________________________________________________________

8. Narysuj znak podstawowy szlaku turystycznego:

9. Kto może zdobyć odznakę „Siedmiomilowe Buty”?
__________________________________________________________________________
10. Jakie stopnie posiada odznaka „Siedmiomilowe Buty”?
__________________________________________________________________________
11. Azymutem nazywamy:
a) kąt położenia kierunku marszu w stosunku do słońca, mierzony w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara;
b) kąt zawarty między kierunkiem poziomym a kierunkiem na szczyt wzniesienia;
c) kąt zawarty między kierunkiem północy a kierunkiem na dany punkt mierzony w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;
12. Jaki kierunek świata wskazuje słońce o godzinie 12.00?
a. północny;
b. południowy;
c. wschodni;
13. Gwiazda Polarna znajduje się w gwiazdozbiorze:
a. Wielkiego Wozu;
b. Wielkiej Niedźwiedzicy;
c. Małej Niedźwiedzicy;
14. Po której stronie drzewa znajdują się mrowiska?
a. zachodniej;
b. północnej;
c. południowej;
15. Jaka jest skala mapy jeśli, 5 cm na mapie odpowiada 1 km w terenie?
a. 1 : 5 000;
b. 1 : 10 000;
c. 1 : 20 000;
16. Na załączonej kartce oznacz strony świata i narysuj przy użyciu obowiązujących znaków
topograficznych następujący szkic w skali 1 : 25 000:
z punktu „X” idziemy w kierunku wschodnim drogą gruntową 2 000 metrów do krzyża,
przy którym skręcamy pod kątem 3600 na utwardzoną drogę i po 800 metrach dochodzimy
do drzewa – pomnika przyrody.

........................................................
(imię i nazwisko)

........................................................
(nazwa szkoły)

.......................................................
(nr drużyny)

KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNEJ I TOPOGRAFICZNEJ
SZKOŁY GIMNAZJALNE
CZAS NA ODPOWIEDŹ – 30 MINUT
W 10 zadaniach z zakresu wiedzy turystycznej wpisz prawidłową odpowiedź.
W 6 zadaniach z zakresu topografii wybierz prawidłową odpowiedź i zakreśl ją kółkiem oraz
wykonaj szkic trasy według podanego opisu z zastosowaniem obowiązujących znaków
topograficznych.
W przypadku błędnego zakreślenia odpowiedzi przekreśl błędną odpowiedź i ponownie zakreśl
poprawną.
1. W którym roku powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze? ______________________
2. Wymień przynajmniej dwu założycieli PTK: _____________________________________
__________________________________________________________________________
3. Kim był Leopold Węgrzynowicz? ______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Wymień władze statutowe SKKT PTTK: ________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Wymień jeden z konkursów dla młodzieży przeprowadzanych w PTTK:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Jakie wymagania należy spełnić, aby zdobyć małą OTP w stopniu brązowym?
__________________________________________________________________________

7. Jakie stopnie posiada Regionalna Odznaka Krajoznawcza? __________________________
_________________________________________________________________________
8. Narysuj znak skrętu w lewo szlaku turystycznego:

9. Co oznacza skrót PON?
__________________________________________________________________________
10. Co oznacza skrót TOP?
__________________________________________________________________________
11. Jakie są rodzaje azymutów:
a) geograficzny, magnetyczny, topograficzny;
b) wektorowy, terenowy, wykreślny;
c) geometryczny, wojskowy, turystyczny;
12. Jaki kierunek świata wyznacza cień o godz. 12.00?
a) południowy;
b) północny;
c) zachodni;
13. Gwiazda Polarna wskazuje zawsze kierunek:
a) południowy;
b) wschodni;
c) północny;
14. Na drzewach, kamieniach mech rośnie od strony?
a) zachodniej;
b) północnej;
c) południowej;
15. Jaka jest skala mapy jeśli, 6 cm na mapie odpowiada 1 km w terenie?
a) 1 : 8 000;
b) 1 : 30 000;
c) 1 : 60 000;
16. W kościołach i kaplicach zorientowanych ołtarz główny znajduje się w stronie?
a) północnej;
b) południowej;
c) wschodniej;
17. Na załączonej kartce oznacz strony świata i narysuj przy użyciu obowiązujących znaków
topograficznych następujący szkic w skali 1 : 30 000:
z punktu „X” idziemy drogą leśną 1 800 metrów w kierunku 245 0, z lewej strony
przechodzimy przez las liściasty, a z prawej jest łąka. W połowie drogi płynie strumyk, na
którym jest mostek.
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KONKURS WIEDZY TURYSTYCZNEJ I TOPOGRAFICZNEJ
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
CZAS NA ODPOWIEDŹ – 30 MINUT
W 10 zadaniach z zakresu wiedzy turystycznej i 1 zadaniu topograficznym wpisz prawidłową
odpowiedź.
W 3 zadaniach z zakresu topografii wybierz prawidłową odpowiedź i zakreśl ją kółkiem oraz
wykonaj szkic trasy według podanego opisu z zastosowaniem obowiązujących znaków
topograficznych.
W przypadku błędnego zakreślenia odpowiedzi przekreśl błędną odpowiedź i ponownie zakreśl
poprawną.
1. Podaj nazwę najstarszej organizacji turystycznej powstałej na ziemiach polskich.
__________________________________________________________________________
2. Wymień jedną z osób uważanych prekursora turystyki na ziemiach polskich:
__________________________________________________________________________
3. Podaj datę powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. ____________
4. Wymień władze statutowe Oddziału PTTK:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Wymień przynajmniej dwa konkursy krajoznawcze dla młodzieży szkolnej:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
6. Co to jest „Orli Lot”?
__________________________________________________________________________

7. Co oznacza skrót NON?
__________________________________________________________________________
8. Co oznacza skrót NOM?
__________________________________________________________________________
9. Narysuj znak poczatku szlaku turystycznego:

10. Jakie wymagania należy spełnić, aby zdobyć małą OTP w stopniu srebrnym:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
11. Aby określić kierunki świata przy pomocy słońca i zegara należy skierować na słońce:
a) dużą wskazówkę zegarka;
b) małą wskazówkę zegarka;
c) punkt na tarczy zegara oznaczający godzinę 12;
12. Przy pomocy GPS, można określić:
a) współrzędne geograficzne i wysokość punkt n.p.m.;
b) współrzędne biegunowe i wysokość słońca;
c) współrzędne prostokątne płaskie i wysokość lotu satelity;
13. Na której stronie świata widoczny jest księżyc w trzeciej kwadrze o godzinie 24?
a) północnej;
b) południowej;
c) wschodniej;
14. Podaj różnice pomiędzy kompasem a busolą:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
15. Na załączonej kartce oznacz strony świata i narysuj przy użyciu obowiązujących znaków
topograficznych następujący szkic w skali 1 : 45 000:
z punktu „X” idziemy wzdłuż dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej w kierunku
północno-wschodnim w wykopie. W odległości 1 500 metrów przechodzimy pod
wiaduktem z szosą o szerokości 7 metrów. Za wiaduktem po przejściu 1 000 metrów z lewej
strony mijamy kościół i cmentarz 1 000 metrów

