Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich klasa III

Beskidy Zachodnie część zachodnia

8.06.2007 r. — część pisemna

1. Najstarszym miastem w Polsce jest:
a. Kalisz,
b. Poznań,
c. Gniezno.
2. Największy średniowieczny zamek Europy znajduje się w:
a. Krakowie,
b. Książu,
c. Malborku.
3. Polska graniczy z:
a. Rosją, Ukrainą i Litwą,
b. Litwą, Łotwą i Białorusią,
c. Litwą, Rosją i Łotwą.
4. Zalipie słynne jest z:
a. koronkarstwa,
b. garncarstwa,
c. malowanych chałup.
5. „Świerk istebniański” to:
a. hodowany ekotyp świerka pospolitego o prostym, smukłym pniu i doskonałych właściwościach przyrostowych, rosnący w okolicach Istebnej i Zwardonia,
b. polska nazwa gatunku świerka, rosnącego na południowych stokach Karpat Zachodnich i w Karyntii, u nas spotykanego jedynie w Istebnej,
c. 260-letni okaz świerka pospolitego, rosnący przy kościele parafialnym w Istebnej,
chroniony jako pomnik przyrody.
6. Krajoznawstwo to:
a. poznanie regionu, kraju, świata,
b. podróżowanie po kraju i świecie,
c. studiowanie geografii turystycznej.
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7. Prowadzący grupę przewodnik idzie:
a. na czele grupy,
b. w środku grupy,
c. na końcu grupy.
8. Górskie przejścia drogowe między Polską i Słowacją to:
a. Górna Leszna, Gołkowice, Rudyszwałd,
b. Muszyna, Jaworki, Niedzica,
c. Barwinek, Konieczna, przełęcz Glinne.
9. Miejscowości leżące na Orawie to:
a. Spytkowice, Pieniążkowice, Chyżne,
b. Harkabuz, Podszkle, Podwilk,
c. Chabówka, Podsamie, Lasek.
10. Sztuczne zbiorniki wodne beskidzkie obejrzeć można w:
a. Tresnej, Solinie, Goczałkowicach,
b. Otmuchowie, Myczkowcach, Wiśle,
c. Wiśle, Rożnowie, Tresnej.
11. Najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce jest:
a. park narodowy,
b. park krajobrazowy,
c. zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
12. Autorem polichromii kościoła pw. Dobrego Pasterza w Istebnej jest:
a. Ludwik Konarzewski junior,
b. Jan Wałach,
c. Czesław Kuryatto.
13. Pierwszy w języku polskim opis wyprawy do źródeł Wisły, wymieniając prowadzącego
go przewodnika Jakuba Szarca, podał:
a. Leopold Szersznik,
b. Wincenty Pol,
c. Apoloniusz Tomkowicz.
14. Jeżeli w górach zobaczysz nisko lecący śmigłowiec i nic będziesz potrzebował pomocy
to:
a. pomachasz mu ręką,
b. przyjmiesz pozycję uniesionej prawej ręki w górę, a lewej opuszczonej w dół tworząc linię ukośną na znak litery „N”, co oznacza w międzynarodowym kodzie „no” —
nie potrzebuję pomocy,
c. rzucisz w górę białą chustkę.
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15. Dobra aklimatyzacja zależy od:
a. stopniowania wysokości nad poziomem morza i indywidualnych cech człowieka,
b. szybkiego zdobywania wysokości,
c. wychodzenia w góry tylko przy dobrej pogodzie.
16. Miasto Bielsko-Biała powstało z połączenia Bielska i Białej w roku:
a. 1949,
b. 1951,
c. 1953.
17. Najwybitniejszym księciem cieszyńskim, budowniczym gotyckiego zamku w Cieszynie,
był:
a. Przemko I Noszak,
b. Przemko II Cieszyński,
c. Adam Wacław.
18. Kaskady Rodła to:
a. wychodnie skalne,
b. ujęcie wody mineralnej,
c. wodospady.
19. Stawki w masywie Babiej Góry są pochodzenia:
a. krasowego,
b. polodowcowego,
c. osuwiskowego.
20. Żętyca (żentyca) to:
a. napój z odtłuszczonego i sfermentowanego mleka owczego,
b. serwatka owcza — produkt uboczny otrzymywany przy produkcji sera owczego,
c. świeży, rzadki, jeszcze nie odciśnięty ser owczy.
21. Wałasi (Wołosi) to ogólna nazwa:
a. grup ludności, która doprowadziła do kolonizacji terenów górskich,
b. ludu pochodzenia cygańskiego,
c. mieszkańców Gospodarstwa Wołoskiego — historycznej krainy na Bałkanach, zwanej
też popularnie Wołoszczyzną.
22. Zabytkowy drewniany kościół na Orawie, z bogatą polichromią, znajduje się w:
a. Zubrzycy Dolnej,
b. Orawce,
c. Lipnicy Wielkiej.
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23. Granice Polski, Czech i Słowacji zbiegają się w rejonie:
a. Koniakowa,
b. Istebnej,
c. Jaworzynki.
24. Kolej linowo-terenowa wiedzie na szczyt:
a. Żaru,
b. Mosornego Gronia,
c. Szyndzielni.
25. Ostrzysz, Przysłopski Wierch i Kotoń to nazwy wzniesień w:
a. Paśmie Jałowieckim w Beskidzie Żywieckim,
b. Paśmie Koskowej Góry w Beskidzie Makowskim,
c. grupie Łamanej Skały w Beskidzie Małym.
26. Łodygowice, Twardorzeczka i Leśna to miejscowości leżące w (na):
a. Beskidzie Makowskim,
b. Pogórzu Śląskim,
c. Kotlinie Żywieckiej.
27. Kolej linowa krzesełkowa nie prowadzi na szczyt:
a. Skrzyczne,
b. Rachowiec,
c. Czantoria.
28. Droga ze Straconki do Międzybrodzia Bialskiego biegnie przez przełęcz:
a. U Panienki,
b. Kocierską,
c. Przegibek.
29. Karczma „Rzym” znajduje się w:
a. Suchej Beskidzkiej,
b. Makowie Podhalańskim,
c. Zawoi Centrum.
30. Kazimierz Sosnowski i Władysław Krygowski byli autorami przewodników turystycznych
po:
a. Pieninach,
b. Orawie i Spiszu,
c. Beskidach.
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