XL OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ
TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZY PTTK
Finał Centralny
ŚWIERADÓW ZDRÓJ 31 MAJA - 3 CZERWCA 2012 R.

KONKURS TURTSTYCZNO-TOPOGRAFICZNY
SZKOŁY GIMNAZJALNE
Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Województwo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szkoła -Koło ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

1. Ile lat istniało PTK przed powstaniem PTTK? ………………………………………………………………………………………..……
2. Podaj nazwę miasta, w którym mieści się Centralna Biblioteka im. Kulwiecia ………………………………………..….
3. Czy Świeradów – Zdrój ma na terenie powiatu Oddział PTTK? …………………………………………………………………..
4. Podaj nazwę Centralnego Zlotu Młodzieży w Puszczy Kampinoskiej. ……………………………………………………...…
5. Podaj nazwę rocznika wydawnictwa „Wierchy”. ……………………………………………………………………………………….
6. Co oznacza skrót COTG? ……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Czy impreza na orientację jest dyscypliną turystyki kwalifikowanej? …………………………………………………………
8. Czy Młodzieżowy Instruktor Krajoznawstwa Regionu jest członkiem kadry programowej PTTK? ……………….
9. Oznaczenie szlaku konnego to:
a) niebieski trójkąt na białym tle

b)pomarańczowe kółko na białym tle

c) zielony pasek pomiędzy żółtymi
10. PTTK znakuje ścieżki:
a)spacerowe

b)tematyczne

c)rekreacyjne

11. Na ile kategorii wiekowych podzielona jest NOM i czy można ją zdobywać przez 2 kolejne sezony?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
12. Co oznacza skrót:
DOT- ………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………..
JOTN- …………………………………………………………………………………………………………………………..……….…………………….
13. Ile km należy przepłynąć łącznie na st. popularny i mały brązowy TOK? …………………………………..………………….
14. Napisz skróty 2-ch odznak, które można zdobywać tylko w górach. …………………………………………………………….

15. Ile pkt. należy zdobyć na małą srebrną GOT w wieku 14 lat, a ile na małą złotą w wieku 17 lat?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Co to jest zorientowanie mapy? ……………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................
17. Ile satelitów GPS krąży po orbitach ziemi (+/- 4) i z min. ilu potrzebny jest sygnał, aby prawidłowo wyznaczyć
trójwymiarową pozycję w terenie? …………………………………………………………………………………………….
18. Narysuj znaki umowne:
Młyn wodny

ścieżki z kładką

kościół murowany

wieża lekkiej konstrukcji

19. Jaką skalę mają mapy, na których:
4cm to 0,5km w terenie ………………………………………………………………………………………………………………………………
10cm to 4km w terenie ………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. Na załączonej mapie:
a) zaznacz kółkiem
- studnię we wsi ze 180 mieszkańcami
- fabrykę z kominem
- kościół
- most o szer. 8m
- budynek w sadzie
- mostek na rozebranej linii kolejowej
b) zaznacz trójkątem najniższy i najwyższy punkt
c) narysuj przebieg strumyków od W do stawu

