Finał Centralny XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno – Krajoznawczego w Barlinku
(odpowiedzi Szkoły Gimnazjalne)
1. Stoczniowców poległych w którym roku upamiętnia pomnik przy Stoczni Gdańskiej?
a) 1956 b) 1968 c) 1970 d) 1981
2. Z którym królem związany jest zamek w Rydzynie?
a) Zygmuntem Starym b) Augustem III Sasem c) Stanisławem Leszczyńskim d)
Stanisławem Augustem Poniatowskim
3. Co znajduje się w Pobiedziskach?
a) skansen miniatur b) zamek krzyżacki c) cmentarz wojskowy d) muzeum
pożarnictwa
4. Nad jaką rzeką znajdują się bydgoskie spichrze?
a) Wisłą b) Kanałem Bydgoskim c) Bzurą d) Brdą
5. Gdzie w 1410 roku połączyły się wojska Władysława Jagiełły i Witolda?
a) Czersku b) Czerwińsku c) Kadzidle d) Kobyłce
6. Kiedy odbyła się bitwa pod Studziankami Pancernymi?
a) 9-16 VIII 1944 b) 9-16 VII 1944 c) 19-26 VIII 1944 d) 19-26 VII 1944
7. W jakiej miejscowości znajduje się geometryczny środek Polski?
a) Środa b) Piątek c) Ożarów d) Rogów
8. Jak nazywa się dąb rosnący w Hniszowie?
a) Mieszko b) Lech c) Bolko d) Kaźko
9. Jak nazywa się jaskinia znajdująca się w Kletnie?
a) Tygrysia b) Mamucia c) Niedźwiedzia d) Rysia
10. Gdzie znajduje się największy w Polsce amfiteatr?
a) Opole b) Sopot c) Góra Świętej Małgorzaty d) Góra Świętej Anny
11. Jakim środkiem transportu poruszają się turyści w sztolni Czarnego Pstrąga?
a) kolejką wąskotorową b) kolejką linową c) łódką d) rowerem
12. Gdzie znajduje się Skansen Taboru Kolejowego nawiązujący do tradycji
„Galicyjskiej Kolei Transwersalnej”?
a) Wenecja b) Żnin c) Chabówka d) Bochnia
13. Gdzie znajduje się Orawski Park Etnograficzny?
a) Zubrzyca Górna b) Zalipie c) Wygiełzów d) Zakopane

14. Jaki ciekawy obiekt krajoznawczy znajduje się w Posadzie Rybotyckiej?
a) kościół obronny b) cerkiew obronna c) meczet obronny d) gotycki kościół
drewniany
15. W jakiej miejscowości znajduje sie zamek Krzyżtopór?
a) Wiślica b) Ujazd c) Chęciny d) Wykus
16. Na terenie którego Parku Narodowego znajduje się schronisko na Markowych
Szczawinach?
a) Gorczańskiego PN b) Magurskiego PN c) Ojcowskiego PN d) Babiogórskiego PN
17. Na terenie którego Parku Narodowego znajduje się zamek w Pieskowej Skale?
a) Gorczańskiego PN b) Magurskiego PN c) Ojcowskiego PN d) Babiogórskiego PN
18. W jakiej miejscowości znajduje się muzeum Wigierskiego Parku Narodowego?
a) Wigry b) Krzywe c) Płociczno Tartak d) Bryzgiel
19. Który Park Narodowy jest największy?
a) Biebrzański PN b) Narwiański PN c) Kampinoski PN d) Roztoczański PN
20. Gdzie znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu A?
a) Kutno b) Łowicz c) Wąchock d) Jędrzejów
21. Jaki obiekt przedstawia zdjęcie B?
a) zamek w Lidzbarku Warmińskim b) katedrę we Fromborku c) zamek w Malborku
d) zamek w Reszlu
22. Jakie miasto przedstawia zdjęcie C?
a) Łagów b) Kożuchów c) Szprotawę d) Bytom Odrzański
23. W jakim stylu wybudowany jest obiekt na zdjęciu D?
a) gotyckim b) renesansowym c) barokowym d) klasycystycznym
24. Gdzie znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu E?
a) Ujazd b) Kielce c) Wąchock d) Chęciny
25. Gdzie znajduje się obiekt przedstawiony na zdjęciu F?
a) Gostyń b) Ląd c) Górka Klasztorna d) Lubiń
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26. Który park narodowy znajduje się na obszarze województwa zachodniopomorskiego?
a) Cedyński

c) Drawski

b) Iński

d) Woliński

27. Spośród wymienionych wysp najmniejszą w województwie zachodniopomorskim jest
a) Wyspa Wolin

c) Wyspa Karsibór

b) Wyspa Chrząszczewska

d) Wyspa Uznam

28. Skansen Słowian i Wikingów znajduje się w miejscowości:
a) Kołobrzeg

c) Świnoujście

b) Międzyzdroje

d) Wolin

29. Emmanuel Lasker był znanym:
a) Ornitologiem

c) Przyrodnikiem

b) Przewodnikiem Górskim

d) Szachistą

30. Dawny zespół klasztorny augustianów i ruiny fabryki benzyny syntetycznej znajdują
się w:
a) Koszalinie

c) Szczecinie

b) Policach

d) Świnoujściu

31. Brama Portowa i Królewska znajdują się w:
a) Gryficach

c) Stargardzie Szczecińskim

b) Pyrzycach

d) Szczecinie

32. Święto Kaszy i baszta Kaszana to atrakcje miejscowości:
a) Gryfice

c) Nowogard

b) Płoty

d) Trzebiatów

33. Domek Kata znajduje się w:
a) Kołobrzegu

c) Sławnie

b) Koszalinie

d) Szczecinie

34. Pomnik Mieszka I znajduje się w miejscowości:
a) Cedynia

c) Mieszkowice

b) Chojna

d) Szczecin

35. Fontanna z gęsiarką znajduje się na rynku w:
a) Baniach

c) Kołobrzegu

b) Barlinku

d) Łobzie

36. Pomnik Ogniste Ptaki Hasiora znajdują się przed budynkiem Politechniki w:
a) Koszalinie

c) Stargardzie Szczecińskim

b) Szczecinie

d) Świnoujściu

37. Która z poniższych miejscowości nie ma statusu uzdrowiska?
a) Połczyn Zdrój

c) Zatoń Dolna

b) Trzcińsko Zdrój

d) Kołobrzeg

38. Wieża Wilhelma I zwana obecnie Basztą Francuską znajduje się w miejscowości:
a) Goleniów

c) Maszewo

b) Gryfice

d) Rokita

39. Platan Olbrzym - najgrubszy platan klonolistny w Polsce znajduje się:
a) nad Rurzycą w Chojnie

c) w ogrodzie w Przelewicach

b) w ogrodzie w Glinnej

d) w parku Kasprowicza w Szczecinie

40. Rezerwat "Bielinek" znajduje się na terenie:
a) Barlinecko-Gorzowskiego Parku

c) Ińskiego Parku Krajobrazowego

Krajobrazowego

d) Szczecińskiego Parku

b) Cedyńskiego Parku

Krajobrazowego

Krajobrazowego
41. Przez miejscowość……… przebiega 150 południk . Znajdują się tutaj też ruiny
gotyckiego kościoła
a) Goleniów

c) Nowogard

b) Kikorze

d) Trzęsacz

42. Miejscowość w której znajduje się kościół MB Królowej Polski i związana jest z
"końcem świata" to:
a) Grzybnica

c) Sierakowo Sławieńskie

b) Iwięcino

d) Strzekęcino

43. Aleja Gwiazd znajduje się w miejscowości:
a) Kołobrzeg

c) Świnoujście

b) Międzyzdroje

d) Wolin

44. Szczecin otrzymał prawa miejskie w roku:
a) 1000

c) 1243

b) 1173

d) 1377

45. Góra Czcibora znajduje się w miejscowości:
a) Banie

c) Chojna

b) Cedynia

d) Siekierki

46. Miasto nad rzeką Iną z ryglowym spichlerzem i kościołem św. Katarzyny to:
a) Goleniów

c) Stargard Szczeciński

b) Trzebiatów

d) Szczecin

47. Rezerwat Skalisty Jar Libberta znajduje się na terenie:
a) Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego

c) Ińskiego Parku Krajobrazowego
d) Drawskiego Parku Krajobrazowego

b) Cedyńskiego Parku
Krajobrazowego
48. Najdłuższy w Polsce wyciąg do nart wodnych znajduje się na jeziorze Trzesiecko w:
a) Czaplinku

c) Szczecinie

b) Szczecinku

d) Wapnicy

49. Kino Pionier znajduje się w:

a) Kołobrzegu
b) Stargardzie Szczecińskim
c) Szczecinie
d) Świnoujściu
50. Symbolem Drawieńskiego Parku Narodowego jest:
a) Bielik
b) Rybołów
c) Wydra
d) Żubr
51. Za tym znakiem pierwszeństwo mają pojazdy:
a. które znajdują się na rondzie
b. wjeżdżające na rondo
c. tylko szynowe wjeżdżające na rondo

52. Za tym znakiem motorowerzysta:
a. napotka więcej niż dwa zakręty
b. napotka dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w lewo)
c. napotka zakręt w lewo po przejechaniu ok. 100 m na drodze o dopuszczalnej
prędkości 50 km/h

53. W tej sytuacji motorowerzysta:
a. ma pierwszeństwo przed pojazdem samochodowym
b. musi się zatrzymać przed przejściem dla pieszych

c. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z lewej strony

54. W tej sytuacji motorowerzysta:
a. może wyprzedzić ruszający autobus
b. jest obowiązany zmniejszyć prędkość, aby umożliwić kierującemu
autobusem włączenie się do ruchu
c. ma obowiązek zatrzymania się

55. W tej sytuacji motorowerzysta po skręceniu w prawo:
a. może parkować na każdym chodniku
b. ustępuje pierwszeństwa pieszym tylko na przejściach dla pieszych
c. nie może przekraczać prędkości 20 km/h

56. Czy piętnastoletni motorowerzysta może na motorowerze przewozić inną osobę:
a. nie, ponieważ na motorowerze może przewozić tylko osoba, która ukończyła
17 lat
b. tak
c. może przewozić tylko osoby młodsze od siebie

57. Osoba kierująca motorowerem, która ukończyła 14 rok życia, ale nie ukończyła 18
roku życia, może do kontroli drogowej okazywać:
a. kartę motorowerową
b. prawo jazdy kategorii AM w przypadku dokonania wymiany
c. odpowiedzi a i b są nieprawidłowe
58. Znak „zakaz wyprzedzania”:
a. zabrania wyprzedzania pojazdem silnikowym wielośladowym pojazdów
silnikowych wielośladowych
b. zabrania wyprzedzania pojazdem silnikowym jednośladowym pojazdów
silnikowych wielośladowych
c. dopuszcza wyprzedzanie pojazdem silnikowym wielośladowym pojazdy
silnikowe jednośladowe

59. Kolumna motorowerzystów może jechać za inną kolumną motorowerzystów w
odległości co najmniej:
a. 150 m
b. 200 m
c. 250 m
60. Ruch kierowany – to ruch otwierany i zamykany przez:
a. policjanta
b. sygnalizację świetlną
c. odpowiedzi a i b są prawidłowe
61. Numer alarmowy na Pogotowie ratunkowe w Polsce to:
Odp.: 999 albo 112.
62. Wymień co najmniej cztery rzeczy, jakie powinny znaleźć się w każdej apteczce
pierwszej pomocy:
Odp.: rękawiczki, urządzenie do sztucznego oddychania (tzw. maseczka), chusta
trójkątna, bandaże, bandaże elastyczne, nożyczki, folia NRC, plastry, gaza
jałowa, itp.

63. Wymień co najmniej dwa środki ochrony osobistej, jakie mogą być używane przez
ratownika:
Odp.: rękawiczki, urządzenie do sztucznego oddychania, okulary ochronne,
maseczka ochronna
64. Jakie informacje przekażesz dyspozytorowi pogotowia ratunkowego informując go o
wypadku komunikacyjnym w mieście?
Odp.: miejsce zdarzenia (adres), liczba osób poszkodowanych, dorośli/dzieci,
oddychają/nie oddychają, opis wydarzenia, osoby przytomne/nieprzytomne,
liczba pojazdów uczestniczących w kolizji itp.
65. Kto może dokonać defibrylacji za pomocą automatycznego, zewnętrznego
defibrylatora AED?
a) Lekarz lub ratownik medyczny
b) Osoba pełnoletnia, posiadająca certyfikat ISO 1:2001 potwierdzający umiejętności w
zakresie obsługi AED
c) Każdy
66. Jaką czynność należy sprawdzić u osoby nieprzytomnej przed zadzwonieniem na
pogotowie?
a) Nawrót kapilarny
b) Oddech
c) Reakcję na bodźce (np.: poprzez ucisk na mięśnie kapturowe)
67. Dlaczego szybkie przystąpienie do udzielana pierwszej pomocy jest tak ważne?
a) Ponieważ wraz z upływem czasu maleje szansa na jej skuteczne udzielenie a w
mózgu nieoddychającej osoby mogą zajść nieodwracalne zmiany
b) Ponieważ bezsensowne jest udzielanie pomocy osobie po upływie co najmniej 15
minut od zdarzenia
c) Ponieważ szybkie przystąpienie do udzielania pomocy zawsze gwarantuje
wyzdrowienie poszkodowanego
68. Aby sprawdzić, czy osobie dorosłej bije serce najlepiej:
a) Sprawdzić takiej osobie puls
b) Sprawdzić czy taka osoba oddycha
c) Sprawdzić temperaturę ciała, tętno i tzw. nawrót kapilarny

69. Podczas resuscytacji dokonywanej przez dwóch ratowników, z których jeden
dokonuje wdechów a drugi uciśnięć klatki piersiowej, częstotliwość uciśnięć klatki
piersiowej na minutę wynosi:
a) 50 uciśnięć
b) 100 uciśnięć
c) 200 uciśnięć
70. Czy konieczne jest zapytanie osoby poszkodowanej o zgodę na udzielenie jej
pomocy?
Nie, osoby przeszkolone potrafią lepiej niż poszkodowany ocenić jego stan w związku

a)

z czym wiedzą lepiej, czy pomoc taka jest potrzebna
Tak, a w przypadku osób nieprzytomnych należy wstrzymać się z jakimkolwiek

b)

działaniem
Tak, a w przypadku osób nieprzytomnych przyjmuje się, że wyrażają one taką

c)
zgodę
71.

W jakim okresie od odbycia ostatniej wycieczki na stopień mały brązowy OTP należy

książeczkę przedłożyć w PTTK celem przyznania odznaki?
a) w tym samym roku kalendarzowym

b) do 31 stycznia następnego roku

c) maksymalnie wciągu 2 lat

d) w dowolnym terminie

72. Zdobywając małą brązową OTP możesz w ramach potrzebnych 100 pkt mieć za
zwiedzanie miejscowości (oczywiście zgodnie z wykazem w regulaminie):
a) 5 pkt

b) 10 pkt

c) 20 pkt

d) 50 pkt

73. Warunkiem zdobywania Odznaki „Turysta Przyrodnik” w stopniu popularnym jest
ukończenie:
a) 7 lat

b) 9 lat

c) 10 lat

74. GOT można zdobywać na terenie:
a) wszystkich gór w Europie

c) nie ma ograniczenia wieku

b) wszystkich gór na terenie państw należących do Unii Europejskiej
c) na terenie gór polskich, oraz na terenie Karpat i Sudetów położonych na obszarze
Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy
d) tylko na terenie gór polskich
75. Odznakę Imprez na Orientację można zdobywać w wieku:
a) powyżej 7 lat

b) powyżej 10 lat

c) powyżej 12 lat

d) dowolnym

76. Ile punktów zdobytych podczas imprez szkoleniowych można zaliczyć przy zdobywaniu
OInO w stopniu brązowym?
a) 1

b) 5

d) imprez szkoleniowych nie można zaliczać

c) nie ma ograniczeń

do tej odznaki
77. Za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych otrzymuje się do
Kolarskiej Odznaki Turystycznej:
a) 1 pkt

b) 10 pkt.

d) tyle, ile zostało przejechanych kilometrów

c) 20 pkt

78. Czy w Górach Świętokrzyskich można zdobywać OTP?
a) tak

b) nie

c) tylko w okresie od III do X

d) tylko do wysokości 600 m npm

79. Ile km trzeba przepłynąć kajakiem aby zdobyć TOK w stopniu popularnym?
a) 25

b) 50

c) 75

d) 100

80. Przy zdobywaniu małęj OTP którego stopnia obowiazuje odbycie jednej wycieczki
pięciodniowej lub dwóch trzydniowych?
a) popularna

b) brązowa

c) srebrna

d) złota

81. Ogólnopolski Rajd Młodzieży „Palmiry” odbywa się na terenie Parku Narodowego:
a) Wolińskiego

b) Kampinoskiego

c) Roztoczańskiego

d) Wigierskiego

82. Hasłem przewodnim w PTTK w roku 2014 jest:
a) Turystyka łączy pokolenia

b) Przyroda uczy najpiękniej

c) Turystyka Wodna

d) Dzieci i Młodzieży

83. Akcji zdobywania Korony Gór Polski patronuje redakcja pisma:
a) Poznaj swój kraj

b) Taternik

c) Na Szlaku

d) Gazeta Górska

84. Mieczysław Orłowicz swoją działalność turystyczną rozpoczynał w:
a) Szczecinie

b) Poznaniu

c) Lwowie

d) Wrocławiu

85. Centralny finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej
odbywa się corocznie w:
a) Golubiu-Dobrzyniu

b) Legnicy

c) Warszawie

d) każdego roku w innej miejscowości
86. Wśród wymienionych niżej zasłużonych krajoznawców polskich jedna osoba była
związana z Pomorzem Zachodnim. Która?
a) Kazimierz Kulwieć

b) Mieczysław Orłowicz

c) Jacek Węgrzynowicz

d) Czesław Piskorski
87. Z powstaniem której organizacji kojarzony jest Aleksander Janowski?
a) Polskie Towarzystwo Schornisk Młodzieżowych
b) Polskie Towaryrzystwo Krajoznawcze
c ) Poskie Towarzystwo Tatrzańskie
d) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
88. W którym roku powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Szczecinie?
a) 1906

b) 1918

c) 1935

d) 1946

89. Patronem Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie jest:
a) Kazimierz Kulwieć

b) Wanda Skowron

c) Walery Goetel

d) Wincenty Pol

90. Jan Paweł II (Członek Honorowy PTTK) przed objęciem Stolicy Apostolskiej czynnie
oprócz turytyki górskiej uprawiał również tutystykę:
a) jeździecką

b) kolarską

c) kajakową

d) wysokogórską

91. Kąt zawarty między półprostą poprowadzoną ze środka kuli ziemskiej i przechodzącą
przez dany punkt na jej powierzchni , a płaszczyzną równika to:
a) szerokość geograficzna

b) długość geograficzna
c)

azymut

92. 1 km2 to pole o powierzchni:
a) 1000 m2
b) 10000 ar
c) 1000 ha
93. Znak topograficzny przedstawiający zbiornik materiałów pędnych to znak:
a) punktowy
b) powierzchniowy
c) liniowy
94. Azymut można wyznaczyć przy pomocy:
a) poziomicy
b) zegarka analogowego
c) planimetru
95. Jasiu przeszedł azymutem 75° z punktu A do B, teraz chce wróć z punktu B do punktu A.
Jaki azymut musi ustawić na kompasie?
a) 75°
b) 255°
c) 285°
96. Rzeźba terenu na mapie jest koloru:
a) zielonego
b) czarnego
c) brązowego
97. SSE ma azymut:
a) 222,5°
b) 187,5°
c) 157,5°
98. Które stwierdzenie dotyczące generalizacji mapy jest prawdziwe?
a) Znaki powierzchniowe zastępujemy punktowymi.
b) Generalizacja polega na uproszczeniu treści mapy.
c) Zmienia się kolory użyte na mapie.
99. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Okrąg o średnicy 1 cm na mapie w skali 1:5 000 jest większy w terenie niż okrąg o
średnicy 3 cm na mapie w skali 1:700

b) Okrąg o średnicy 4 cm na mapie w skali 1:10 000 jest mniejszy w terenie niż okrąg o
średnicy 8 cm na mapie w skali 1:5 000
c) Okrąg o średnicy 4 cm na mapie w skali 1:10 000 jest większy w terenie niż okrąg o
średnicy 8 cm na mapie w skali 1:5 000
100. Największy wpływ na dokładność nawigacji GPS ma:
a) wysokość nad poziomem morza
b) ilość dostępnych satelitów w zasięgu radiowym
c) pora dnia

