Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich klasa III

Beskidy Zachodnie część zachodnia

18.06.2010 r. — część pisemna

1. Z jakiej inicjatywy wybudowano schronisko na Szyndzielni?
a. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,
b. Beskiden Verein.
c. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
2. Kto był twórcą budowy w 1903 roku „Królewskiego Szlaku Tatrzańskiego” czyli Orlej
Perci?
a. ks. Walenty Gadowski,
b. dr Tytus Chałbiński,
c. ks. Józef Stolarczyk.
3. Rozpoznaj Park Narodowy: ma urozmaiconą rzeźbę wyżynną, liczne skamieniałości
flory i fauny paleozoicznej a symbolem jego jest jeleń?
a. Roztoczański PN,
b. Świętokrzyski PN,
c. Ojcowski PN.
4. Jest jednym z najstarszych kanałów w Polsce (1824--1838), ma ok. 101 km długości (w
Polsce ok. 80 km), posiada nowatorskie w owym czasie śluzy wodne.
a. Augustowski,
b. Elbląski,
c. Gliwicki.
5. Nadmorska miejscowość letniskowa, z dużą plażą, latarnią morską, między wodami
Zatoki Gdańskiej a Zalewem Wiślanym?
a. Jastarnia,
b. Tolkmicko,
c. Krynica Morska.
6. Jakiego pochodzenia są stawki w rejonie Babiej Góry?
a. krasowego,
b. antropogenicznego,
c. polodowcowego.
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7. Kiedy doszło do zaciekłych walk czesko-polskich pod Skoczowem?
a. styczeń 1919,
b. luty 1920,
c. styczeń 1921.
8. Wizytówką tego regionu jest karp królewski, uznawany za najszlachetniejszą odmianę
tego gatunku. Pod koniec czerwca odbywa się tam impreza folklorystyczna „Święto
Karpia”.
a. Lanckorona,
b. Zator,
c. Inwałd.
9. W którym roku odbył się hołd pruski?
a. 1410,
b. 1415,
c. 1525.
10. Najstarszy zabytek polskiej prozy, rękopiśmienny, zachowany w odpisie z pol. XIV wieku to:
a. „Kazania Świętokrzyskie”,
b. „O poprawie Rzeczypospolitej”,
c. „O obrotach sfer niebieskich”.
11. Najważniejszy do rangi spotkania dar cesarza Ottona III dla Bolesława Chrobrego w
1000 roku.
a. Drzwi Gnieźnieńskie,
b. Włócznia św. Maurycego,
c. Szczerbiec.
12. Dolomity, Góry Betyckie, Rudawy zlokalizowane są w:
a. Europie,
b. Azji,
c. Ameryce Północnej.
13. Najwyższym szczytem Czech jest?
a. Lysa Hora,
b. Gerlach,
c. Śnieżka.
14. W jakim regionie, w 2001 roku, w Beskidach, powstało wielkie osuwisko?
a. Lachowice,
b. Szczawnica,
c. Międzygórze.
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15. Wyraźne wzniesienie (914 m) na pd-zach od Skansenu Orawskiego Parku Etnograficznego, o zalesionym szczycie, niewielką jaskinią na wsch. zboczu, z szlakiem zielonym?
a. Obidowa,
b. Kiełek,
c. Kamionek.
16. Jedyny w Beskidach Zachodnich szlak turystyczny o charakterze alpejskim (klamry,
łańcuchy)?
a. Orla Perć,
b. Perć Przyrodników,
c. Perć Akademików.
17. Kaplica Matki Boskiej Opiekunki Turystów znajduje się na szczycie?
a. Groń Jana Pawła II,
b. Okrąglica,
c. Giewont.
18. Gdzie znajduje się muzeum „Beskidzkie Centrum Zabawkarstwa Ludowego”?
a. Stryszawa,
b. Ustroń,
c. Brenna.
19. Szczytami granicznymi są:
a. Wielka Rycerzowa — Krawców Wierch — Pilsko,
b. Orzeł — Bugaj — Będoszka Wielka,
c. Oszast — Jaworzyna — Hutyrów.
20. Rozległy, zalesiony garb Beskidu Węgierskiego dzieli:
a. Istebną od Wisły,
b. Brenną od Szczyrku,
c. Wisłę od Ustronia.
21. Tunel drogowy na trasie Żywiec — Czadca, niedawno oddany, poprowadzony jest pod?
a. Sobczakową Grapą,
b. Sołowym Wierchem,
c. Rachowcem.
22. Buczę to?
a. przełęcz miedzy Cyberniokiem a Szyndzielnią,
b. zalesione wzniesienie nad Górkami Wielkimi,
c. lewy dopływ Wisły pod Skoczowem.
23. Wzniesienie miedzy Suchą Beskidzką a Krzeszowem z atrakcyjną grzędą skalną?
a. Żurawnica,
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b. Potrójna,
c. Mioduszyna.
24. Był jednym z założycieli Wisły. Jego wielką pasją była parapsychologia i hipnoza.
a. Bogusław Hoff,
b. Bogumił Hoff,
c. Julian Ochorowicz.
25. Reprezentantem władzy ustawodawczej w Polsce jest:
a. Premier,
b. Marszałek Sejmu,
c. Prezydent.
26. Tempo podejścia dostosowuje się do:
a. czasu podanego w programie wycieczki,
b. osób najmniej sprawnych fizycznie w grupie,
c. by zmieścić się w czasie podanym na znakach szlaków turystycznych.
27. Kiedy przewodnik powinien używać mikrofonu:
a. w obiektach zamkniętych, np. w muzeach, kościołach,
b. podczas marszu,
c. w autokarze.
28. Zabytki drewnianego budownictwa sakralnego znajdują się w:
a. Orawka, Gilowice, Łodygowice,
b. Ujsoły, Rajcza, Koniaków,
c. Zwardoń, Węgierska Górka, Rudzica.
29. Podczas nadchodzącej burzy należy prowadzącą grupę:
a. schować się pod rozlegle drzewo,
b. rozpocząć bieg do najbliższego schroniska turystycznego,
c. zejść z eksponowanych miejsc, odłożyć na bok metalowe elementy i przeczekać burzę.
30. Na mapie w skali 1:30 000 odległość miedzy dwoma punktami wynosi 32 mm. Ile to w
terenie?
a. 960 m,
b. 9 km 600 m,
c. 96 km.
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