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KONKURS TURTSTYCZNO-TOPOGRAFICZNY
SZKOŁY PODSTAWOWE
Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Województwo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szkoła -Koło ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
1. Którą rocznicę obchodzi w tym roku PTTK? ………………………………………………………………………………………..….…
2. Jakie hasło towarzyszy tegorocznej akcji PTTK? ……………………………………………………………………………………..…..
3. Czy w Świeradowie- Zdroju jest Oddział PTTK? ………………………………………………………………………………….……....
4. Czy krajoznawstwo jest dyscypliną turystyki kwalifikowanej? …………………………………………………………………….
5. Co oznacza skrót CFK? ………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Jaki organ PTTK jest wydawcą „Gościńca”? ………………………………………………………………………………………………..
7. Czy Organizator InO jest członkiem kadry programowej PTTK? .........................................................................
8. Podaj nazwę, innego niż OMTT-K, konkursu dla młodzieży organizowanego przez PTTK?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Główne szlaki górskie znakuje się kolorem:
a) Niebieskim

b) czerwonym

c) zielonym

b) motorowe

c) Imprez na Orientację

10. PTTK znakuje szlaki:
a) Wodne

11. Do którego roku życia i ilu min dyscyplinach turystyki kwalifikowanej należy zdobywać DOT?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Co oznacza skrót?
NON- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KOT- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Ile max. pkt. za zwiedzanie miast można zaliczyć do popularnej OTP i czy w jednym roku można zdobyć ją
razem z małą brązową? ………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Podaj nazwy dwóch odznak turystyki kwalifikowanej związanych z wodą.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Ile pkt. należy zdobyć aby uzyskać:
Brązowe Siedmiomilowe Buty ………………………………………………………………………………………………………………………..
Małą Brązową OTP …………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Mapy mają ”legendę”. Co to jest?.........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. Co to jest azymut? ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. Narysuj znaki umowne:
Studni

Drogowskazu

Stacji meteorologicznej

ogrodzenia z drutu kolczastego

19. Jaką skalę mają mapy, na których:
5cm to 0,5km w terenie: …………………………………………………………………………………………………………………………….
12cm to 3km w terenie? …………………………………………………………………………………………………………………………….
20. Na załączonej mapie
a) zaznacz kółkiem
- stację kolejową
- wieżę na skraju lasu
- kościół
- most o dł. 80m
- budynek w dołku o gł. 2m
- studnię na skrzyżowaniu dróg
b) zaznacz trójkątem najniższy punkt
c) oblicz i zapisz rzeczywistą odległość w linii prostej od stalowego mostu kolejowego przez leśną wieżę na
grzbiecie do stawu

