Finał Centralny XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno – Krajoznawczego w Barlinku
(odpowiedzi Szkoły Podstawowe)
1. Do jakiego zakonu należy zespół klasztorny w Henrykowie?
a) dominikanów b) franciszkanów c) benedyktynów d) cystersów
2. W jakiej miejscowości znajduje się rezerwat „Kręgi Kamienne”
a) Odry b) Wdzydze Kiszewskie c) Pelpiln d) Będomin
3. Który poeta związany był z miejscowością Pranie?
a) Jan Kasprowicz b) Edward Stachura c) Konstanty Ildefons Gałczyński
d) Tadeusz Gajcy
4. W muzeum w której miejscowości znajduje się bogata kolekcja portretów
trumiennych?
a) Ośno Lubuskie b) Łagów c) Ochla d) Międzyrzecz
5. Czyje imię nosi głaz znajdujący się w Gołuchowie?
a) św. Kazimierza b) Jana Pawła II c) św. Faustyny d) św. Jadwigi
6. Muzeum związane z którą służbą znajduje się w Rakoniewicach?
a) strażą pożarną b) policją c) służbą więzienną d) służbą leśną
7. Jaki interesujący obiekt hydrotechniczny znajduje się w Fojutowie?
a) śluza b) zbiornik retencyjny c) akwedukt d) wodowskaz
8. Z którego wieku pochodzi twierdza Modlin?
a) XVII b) XVIII c) XIX d) XX
9. Podaj imię i nazwisko kapłana, który stal się symbolem walk toczonych w sierpniu
1920 roku w okolicach Ossowa
a) Ignacy Jan Skorupka b) Stefan Wyszyński c) Jerzy Popiełuszko d) Maksymilian
Kolbe
10. W którym roku odbyła się bitwa nad Bzurą?
a) 1939 b) 1940 c) 1941 d) 1942
11. Główny ośrodek pielgrzymkowy którego wyznania znajduje się w Grabarce?
a) katolicyzmu b) prawosławia c) protestantyzmu d) kościoła unickiego
12. W Inowłodziu znajduje się romański kościółek, pod czyim jest wezwaniem?
a) św. Idziego b) św. Ignacego c) św. Izydora d) św. Ibara
13. Gdzie znajduje się Kaplica Czaszek?

a) Duszniki Zdrój b) Kudowa Zdrój c) Lądek Zdrój d) Szczawno Zdrój
14. Podaj inną nazwę Hali Ludowej we Wrocławiu?
a) Tysiąclecia b) Milenijna c) Stulecia d) Wiekowa
15. Jakie miasto nazywane jest polskim Carcassone?
a) Otmuchów b) Moszna c) Olesno d) Paczków
16. Gdzie znajduje się zamek, którego zwiedzanie zainspirowało Aleksandra
Janowskiego do założenia PTK?
a) Podzamcze k. Zawiercia b) Olsztyn k. Częstochowy c) Mirów d) Bobolice k. Żarek
17. W jakim mieście znajdują się Sukiennice?
a) Dębno b) Biecz c) Kraków d) Wieliczka
18. Jak nazywa się zamek w Niedzicy?
a) „Wisła” b) „Niedzica” c) „Dunajec” d) „Spisz”
19. Do kogo należała renesansowa kamienica znajdująca się przy rynku w Jarosławiu?
a) Loitzów b) Orsettich c) Krasickich d) Pacławskich
20. Kto był więziony w Komańczy w latach 1955-1956?
a) Karol Wojtyła b) Antoni Baraniak c) Stefan Wyszyński d) Jerzy Popiełuszko
21. W którym Parku Narodowym znajduje się Szlak Dębów Krolewskich?
a) Narwiańskim PN b) Wigierskim PN c) Biebrzańskim PN d) Białowieskim PN
22. Na terenie którego Parku Narodowego znajduje się cmentarz w Palmirach?
a) Białowieskiego PN b) Świętokrzyskiego PN c) Wigierskiego PN d) Kampinoskiego
PN
23. Jak nazywa się najwyższy szczyt Łysogór?
a) Łysa Góra b) Łysica c) Księża Skała d) Hucka
24. Jakie obiekty naturalne są najcenniejsze na terenie Słowińskiego Parku Narodowego?
a) wydmy i jeziora przybrzeżne b) wydmy śródlądowe c) wybrzeże klifowe d) jeziora
polodowcowe
25. Co jest symbolem Poleskiego Parku Narodowego?
a) żuraw b) konik polski c) batalion d) gęś zbożowa
26. Najwyższą latarnią morską w województwie zachodniopomorskim jest:
a) Gąski

c) Niechorze

b) Jarosławiec

d) Świnoujście

27. 24 czerwca 972 roku odbyła się bitwa pod:
a) Białogardem

c) Chojną

b) Cedynią

d) Świdwinem

28. Emmanuel Lasker był znanym:
a) Ornitologiem

c) Przyrodnikiem

b) Przewodnikiem Górskim

d) Szachistą

29. Która z miejscowości w województwie zachodniopomorskim jest uzdrowiskiem?
a) Ciechocinek

c) Rabka Zdrój

b) Czaplinek

d) Połczyn Zdrój

30. Miejscowość w której znajduje Wioska Hobbitów to:
a) Grzybnica

c) Sierakowo Sławieńskie

b) Iwięcino

d) Strzekęcino

31. Największym jeziorem w województwie zachodniopomorskim jest
a) J. Dąbie

c) J. Jamno

b) J. Drawsko

d) J Miedwie

32. Królewski Głaz znajduje się:
a) W Dziwnowie

c) Na Wyspie Chrząszczewskiej

b) W Koszalinie

d) Na Wyspie Wolin

33. Województwo zachodniopomorskie jest…… pod względem wielkości
województwem w Polsce
a) 4

c) 6

b) 5

d) 7

34. Lipa "Anna" znajduje się w:
a) Kliniskach

c) Stargardzie Szczecińskim

b) Lipianach

d) Szczecinie

35. Ruiny Zamku Drahim znajdują się w miejscowości:
a) Czaplinek

c) Stare Drawsko

b) Jankowo

d) Złocieniec

36. Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się…… parków
krajobrazowych
a) 6

c) 8

b) 7

d) 9

37. Zagroda pokazowa Żubrów znajduje się na terenie
a) Cedyńskiego Parku

c) Drawieńskiego Parku Narodowego

Krajobrazowego

d) Wolińskiego Parku Narodowego

b) Drawskiego Parku Krajobrazowego
38. Lipa Wieniec Zgody znajduje się w:

a) Kobylance

c) Szczecinie

b) Marianowie

d) Stargardzie Szczecińskim

39. Wały Chrobrego znajdują się w:
a) Gryficach

c) Stargardzie Szczecińskim

b) Pyrzycach

d) Szczecinie

40. Fort Gerharda i Fort Anioła znajdują się na terenie:
a) Koszalina

c) Świnoujścia

b) Kołobrzegu

d) Wolina

41. Symbolem Drawieńskiego Parku Narodowego jest:
a) Bielik

c) Rybołów

b) Czapla

d) Wydra

42. Ogród dendrologiczny znajduje się w:
a) Brzesku

c) Przelewicach

b) Lipianach

d) Pyrzycach

43. Dolina Pięciu jezior znajduje się na terenie:
a) Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego

c) Ińskiego Parku Krajobrazowego
d) Drawskiego Parku

b) Cedyńskiego Parku

Krajobrazowego

Krajobrazowego
44. Rezerwat Ornitologiczny znajduje się nad jeziorem
a) Miedwie

c) Świdwie

b) Szmaragdowym

d) Turkusowym

45. Ośrodek przygotowań olimpijskich znajduje się w:
a) Czarodziejskiej Górce

c) Tucznie

b) Mirosławcu

d) Wałczu

46. Jezioro Szmaragdowe znajduje się na terenie:
a) Cedyńskiego Parku
Krajobrazowego
b) Ińskiego Parku Krajobrazowego

c) Drawskiego Parku Krajobrazowego
d) Szczecińskiego Parku
Krajobrazowego

47. Sgraffito w Trzebiatowie przedstawia:
a) Atak mieszkańców Gryfic na
Trzebiatów
b) Chrzest Pomorza
48. Republika Wyobraźni znajduje się w:

c) Poganiacza ze Słoniem
d) Ślub Bogusława X i Anny
Jagiellonki

a) Czarodziejskiej Górce

c) Tucznie

b) Mirosławcu

d) Wałczu

49. W Kołbaczu znajdował się zakon:
a) Cystersów

c) Templariuszy

b) Jezuitów

d) Krzyżaków

50. Stary i Nowy zamek znajdują się w miejscowości:
a) Gryfice
b) Nowogard
c) Płoty
d) Szczecin
51. Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy
a. lusterko boczne
b. światła barwy żółtej samochodowej na pedałach
c. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku
52. Światło odblaskowe w rowerze nie może mieć kształtu
a. koła
b. trójkąta
c. kwadratu
53. Dojeżdżając do skrzyżowania z tym znakiem trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdowi
a. większemu
b. nadjeżdżającemu z lewej
strony
c. nadjeżdżającemu z prawej
strony

54. Znak ten oznacza:
a. odcinek jezdni o ruchu
dwukierunkowym
b. pierwszeństwo dla
nadjeżdżających z
przeciwka
c. pierwszeństwo na
zwężonym odcinku drogi

55. Kierujący rowerem powinien w pierwszej kolejności jechać:
a. po prawej części jezdni
b. jak najbliżej prawej krawędzi jezdni
c. po poboczu, jeżeli nie utrudni poruszania się pieszym
56. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest:
a. dozwolone na obszarze zabudowanym tylko na przejściach dla pieszych
b. dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość od najbliższego
przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa
pojazdom
c. dozwolone zawsze, jeżeli odległość od wyznaczonego przejścia przekracza
100 m
57. Kierującemu rowerem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie:
a. gdy kierujący ruchem stoi bokiem do kierującego rowerem
b. jeżeli nadawany jest sygnał świetlny żółty migający
c. jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
58. Podaj prawidłową kolejność przez to skrzyżowanie:
a. rowerzysta-pojazd uprzywilejowany-pojazd z prawej strony
b. pojazd z prawej strony-pojazd uprzywilejowany-rowerzysta
c. pojazd uprzywilejowany-rowerzysta-pojazd z prawej strony

59. Który pojazd opuści to skrzyżowanie jako ostatni
a. tramwaj z lewej strony
b. tramwaj z prawej strony
c. motorower

60. Znak ten oznacza:
a. obszar zabudowany
b. obiekt zabytkowy
c. początek strefy zamieszkania

61. Numer alarmowy na Pogotowie ratunkowe w Polsce to:
Odp.: 999 albo 112
62. Wymień co najmniej dwie 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. Prawidłowy stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wdechów ratowniczych przy
udzielaniu pierwszej pomocy wynosi:
a) 15:2
b) 1:30
c) 30:2
64. W przypadku zauważenia na ulicy leżącej, dorosłej, nieprzytomnej osoby najlepiej
jest:
a) Spróbować sprawdzić czy taka osoba oddycha a następnie zadzwonić na
pogotowie lub policję
b) Zawołać kogoś dorosłego
c) Podejść do leżącego i spróbować go obudzić
65. Dlaczego znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy jest tak ważna?
a) Ponieważ można w ten sposób zastąpić lekarza, dzięki czemu wezwanie pogotowia
nie będzie konieczne
b) Ponieważ dzięki niej są większe szanse na dostanie się do dobrej szkoły

c) Ponieważ wykonując proste czynności można uratować komuś życie
66. Dlaczego szybkie wezwanie pogotowia ratunkowego jest istotne dla życia
poszkodowanego?
a) Zazwyczaj pogotowie ratunkowe znajduje się daleko od miejsca zdarzenia
b) Im później zostanie wezwana pomoc tym dłużej poszkodowany będzie leżał w
szpitalu
c) W mózgu osoby, która nie oddycha i u której nie stwierdza się zachowanej
czynności serca, w ciągu kilku minut mogą zajść nieodwracalne zmiany
67. W przypadku zwichnięcia kostki najlepiej jest:
a) Unieruchomić kostkę i wezwać pomoc lekarską
b) Nastawić kostkę odpowiednio manipulując stopą
c) Owinąć kostkę bardzo szczelnie bandażem elastycznym w celu zniwelowania
opuchlizny
68. Który z poniższych objawów stanowi zagrożenie życia i powoduje konieczność
wezwania pogotowia?
a) Wymioty i uczucie osłabienia
b) Ostry ból brzucha połączony ze skurczem nóg
c) Uraz kręgosłupa
69. W przypadku silnego krwotoku z ramienia najlepiej jest:
a) Opuścić rękę jak najniżej i czekać aż krwawienie ustanie
b) Przyłożyć jałowy materiał do rany, założyć opatrunek uciskowy a następnie
unieść kończynę
c) Jak najszybciej założyć opaskę uciskową powyżej rany
70.

Udzielając pomocy obcej, dorosłej osobie:

a)

Nie trzeba pamiętać o środkach ochrony osobistej, lecz należy skupić się na jak

najszybszym działaniu, gdyż prawdopodobieństwo zarażenia się od niej jakąś chorobą jest
niezwykle niskie
b) Zawsze należy zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka)
c) Można nie zaopatrywać się w środki ochrony osobistej, jednak po udzieleniu pomocy
należy pamiętać o dokładnym umyciu rąk w ciepłej wodzie
71. Jakiego stopnia jest Odznaka „Turysta Przyrodnik”, w której dziewięćsił przedstawiono
na tle niebieskim?
a) popularna

b) brązowa

c) srebrna

d) złota

72. Ile punktów do Odznaki Turystyki Pieszej można otrzymać za zwiedzenie Barlinka?
a) 5

b) 10

c) 15

d) 20

73. Ile najwiecej punktów do Odznaki Turystyki Pieszej możesz uzyskać w czasie
jednodniowej wędrówki pieszej?
a) 5

b) 10

c) 15

d) 20

74. W ilu imprezach na orientację należy wziąć udział, aby zdobyć popularną Odznakę
Imprez na Orientację?
a) jednej

b) pięciu, w tym jednej szkoleniowej

c) dwóch szkoleniowych

d) dziesięciu dowolnych
75. Górską Odznakę Turystyczną PTTK można zdobywać w wieku powyżej lat:
b) 10

a) 7

c) 12

d) nie ma ograniczeń wiekowych

76. Co oznacza skrót KOT?
a) Kajakowa Odznaka Turystyczna

b) Kolarska Odznaka Turystyczna

c) Krajoznawcza Odznaka Turystyczna

d) Krajowy Organizator Turystyki

77. Czy odznakę „Siedmiomilowe Buty” można zdobywać w trakcie wycieczek rowerowych?
a) tak

b) nie

c) tak, ale ponad połowa trasy musi być pokonana pieszo

d) tak, ale tylko wtedy gdy dzienna trasa wędrówki jest dłuższa niż 10 km
78. Co oznacza skrót MOK?
a) Morska Odznaka Krajoznawcza

b) Młodzieżowa Odznaka

Krajoznawcza
c) Młodzieżowy Organizator Krajoznawstwa

d) żadna z powyższych odpowiedzi

79. Dziecięcą Odznakę Turystyczną można zdobywać pod opieką osób dorosłych do
ukończenia:
a) 5 lat

b) 7 lat

d) szkoły podstawowej

c) 10 lat

80. „Kiełbik” to nazwa Dziecięcej Odznaki:
a) Rowerowej

b) Kajakowej

c) Narciarskiej

d) na Orientację

81. Jakie zwierzę występuje na znaczku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego?
a) orzeł

b) świstak

d) niedźwiedź

c) kozica

82. Centralny finał Konkursu Krasomówczego dla Dzieci Szkół Podstawowych odbywa się
corocznie w:
a) Golubiu-Dobrzyniu

b) Legnicy

c) Warszawie

d) każdego roku w innej miejscowości
83. Herby jakich miast widnialy na odznace Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego?
a) Warszawa, Lwów, Wilno

b) Warszawa, Wilno, Poznań

c) Warszawa, Poznań, Lwów

d) Warszawa, Kraków, Poznań

84. Zdanie: „Zwiedź to, o czym czytałeś – przeczytaj o tym, co masz zwiedzić” znajduje się w:
a) Statucie PTTK b) Karcie Turysty

c) Legitymacji PTTK

d) Regulaminie OTP

85. „Strzecha Akademicka” to nazwa:
a) Domu Turysty PTTK w Zakopanem

b) schroniska turystycznego w

Karkonoszach
c) studenckiego pisma turystycznego w Szczecinie d) rodzaju dachu na Podhalu
86. Jak nazywa się konkurs krajoznwczy organizowany przez PTTK, przeznaczony również
dla uczniów szkół podstawowych, w którym młodzież m.in. prezentuje walory swojej
okolicy?

a) Poznaj swój kraj

b) Poznajemy ojcowiznę

c) Moja kraina

d) Znasz li ten kraj?

87. Pierwszy OMTTK odbył się w roku:
a) 1972

b) 1977

c) 1981

d) 1990

88. Generał Mariusz Zaruski był pomysłodawcą:
a) systemu ochrony przyrody w Polsce
b) znakowania szlaków turystycznych w górach
c) ustanowienia Górskiej Odznaki Turystycznej
d) powołania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
89. Z ilu kolorowych pasków sklada się znak szlaku turystycznego?
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

90. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczed powstało w roku:
a) 1873

b) 1906

c) 1950

91. Azymut to:
a) Kąt zawarty między północą, a kierunkiem marszu;
b) Kąt zawarty między kierunkiem marszu przed i po skręcie;
c) Kąt zawarty między południem, a kierunkiem marszu.
92. Mrowisko jest bardziej strome od strony:
a) północnej
b) wschodniej
c) południowej
93. Przyrząd do pomiaru odległości na mapie to:
a) kątomierz
b) krzywomierz
c) krzywik
94. Ar to powierzchnia w kształcie kwadratu o boku:
a) 1000 cm
b) 100 m

d) 1957

c) 1000 m
95. Mapa to:
a) rysunek Ziemi na ścianie
b) obraz powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie w odpowiedniej skali i
przy użyciu znaków umownych
c) obraz powierzchni Ziemi przedstawiony za pomocą dowolnych znaków
96. Znak topograficzny przedstawiający linię energetyczną średniego napięcia to znak:
a) powierzchniowy
b) liniowy
c) punktowy
97. Warstwice na mapie topograficznej najczęściej mają kolor:
a) czerwony
b) brązowy
c) zielony
98. Mapa przedstawiająca najwięcej terenu (format papieru A4) ma skalę:
a) 1: 10 000
b) 1: 5 000
c) 1: 12 500
99. Rozwinięciem skrótu GPS jest:
a) globalna pozycja świata
b) global positioning system
c) generalny punkt systemu
100. Kula ziemska ma kształt:
a) kuli
b) elipsy
c) elipsoidy obrotowej

