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

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

1. Ile lat istniało łącznie TT i PTT przed powstaniem PTTK? ……………………………………………………………………………
2. Podaj nazwę internetowego czasopisma wydawnictwa Oddziału Wrocławskiego PTTK.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
3. Do którego roku życia osoby małoletnie są uprawnione do ulgowej składki członkowskiej PTTK? ……………….
4. Ile jest obecnie Oddziałów PTTK na Dolnym Śląsku? (+/- 3) ……………………………………………….………………………….
5. Czy nurkowanie jest dyscypliną turystyki kwalifikowanej? …………………………………………………………………………..
6. Czy w centrum Wrocławia można przenocować w obiekcie PTTK? ……………………………………………………………….
7. Podaj nazwę kwartalnika wydawnictwa „Wierchy” poświęconego górom? …………………………………………………
8. Czy na Dolnym Śląsku jest Muzeum Regionalne PTTK? ………………………………………………………………………………
9. Pierwsze szlaki turystyczne na ziemiach polskich wyznakowało TT w roku:
a)1873

b)1906

c) 1887

10. 'Pionowy' kwadrat biało-czerwony (przedzielony przekątną w pionie) to oznaczenie:
a)ścieżki spacerowej

b)punktu kontrolnego InO

c)szlaku wodnego

11. Co oznacza skrót:
WON- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TDŚL- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Ile zabytkowych (najciekawszych) miast i parków narodowych należy zwiedzić na srebrną OKP? …………………
13. Od ilu lat można zdobywać TOK i ile stopni „Za Wytrwałość” ma ta odznaka? ………………………………………………
14. Ile pkt należy zdobyć na złotą KOT i czy można do niej zaliczyć pkt. za udział w wojewódzkiej imprezie
turystycznej? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Napisz skróty 2-ch odznak, które można zdobywać tylko w siodle…………………………………………………………………

16. Co to jest deklinacja magnetyczna? …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Podaj w minutach różnicę między letnim oraz zimowym czasem zegarowym a czasem słonecznym w Polsce.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. Jaką skalę mają mapy, na których:
5cm to 400m w terenie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
3cm to 1,8km w terenie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
19. Narysuj znaki umowne:
a) kolejki linowej

b) dwutorową linię kolejową na nasypie.

c) lasu iglastego ze średnią odległością między drzewami 2m, wysokością ok.25m i grubością ok.30cm.

20. Na załączonej mapie:
a) zaznacz kółkiem
- rozwidlenie linii telefonicznej
- fabrykę z kominem
- wieżę na grzbiecie
- most o szer. 9m
- budynek w dołku
- mostek na rozebranej linii kolejowej
b) zaznacz trójkątem najwyższy punkt
c) narysuj przebieg strumyków ze strzałką kierunkową między wsiami ze 180 i 129 mieszkańcami
d) oblicz i zapisz rzeczywistą odległość wzdłuż elementów liniowych między studniami

