Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich

Górnośląski Okręg Przemysłowy

2.07.2008 r. — część ustna

1. Scharakteryzuj krajobraz naturalny w obrębie GOP–u.
2. Omów zaleganie pokładów węgla kamiennego na obszarze GOP–u.
3. Omów przebieg głównego działu wodnego Polski przez teren GOP–u i jego konsekwencje.
4. Scharakteryzuj sieć rzeczną Przemszy i Kłodnicy.
5. Wymień znane Ci zbiorniki wodne GOP–u i dokonaj ich charakterystyki.
6. Scharakteryzuj szatę leśną wokół GOP–u.
7. Wskaż i omów rezerwaty przyrody i inne formy ochrony przyrody w GOP–ie.
8. Przedstaw i omów lokalizację znanych Ci parków na terenie GOP–u.
9. Scharakteryzuj przebieg linii kolejowych na terenie GOP–u.
10. Przedstaw w zarysie rolę górnictwa w powstaniu GOP–u.
11. Scharakteryzuj konurbację górnośląską.
12. Przedstaw i scharakteryzuj znaczące zakłady energetyczne na terenie GOP–u.
13. Omów przebieg najważniejszych szlaków samochodowych przechodzących przez teren
GOP–u.
14. Zlokalizuj i podaj dojazd do znanych Ci hal sportowych i rozrywkowych z terenu GOP–u.
15. Omów role piłki nożnej w tradycji sportowej na terenie uprawnień.
16. Omów przebieg 4 wybranych szlaków turystycznych przebiegających przez teren uprawnień.
17. Przedstaw w zarysie rolę hutnictwa w powstaniu GOP–u
18. Omów sylwetkę Wojciecha Korfantego, wskaż miejsca, pamiątki i pomniki z nim związane.
19. Na przykładzie wybranych zabytkowych obiektów kolejowych na terenie uprawnień omów
dzieje kolejnictwa w GOP.
20. Opisz przebieg Obszaru Warownego „Śląsk” przez GOP i jego rolę w walkach września 1939
roku.
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21. Przedstaw teren uprawnień w czasach średniowiecza (główne ośrodki miejskie, zajęcia
mieszkańców, przynależność polityczna).
22. Zaproponuj wycieczkę „Szlakiem dziedzictwa przemysłowego” na trasie Chorzów — Gliwice. Omów zabytki przemysłu i techniki na trasie tej wycieczki.
23. Jakie czynniki zdecydowały o powstaniu i rozwoju miasta Katowice?
24. Scharakteryzuj problem autonomii Śląska w okresie międzywojennym.
25. Przedstaw argumentację w imieniu strony niemieckiej, zachęcającą do głosowania w czasie plebiscytu za Niemcami, a nie za Polską.
26. Przedstaw argumentację w imieniu strony polskiej, zachęcającą do głosowania w czasie
plebiscytu za Polską, a nie za Niemcami.
27. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Sosnowca.
28. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Bytomia.
29. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Chorzowa.
30. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Gliwic.
31. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Będzina.
32. Scharakteryzuj wkład kapitału niemieckiego w rozwój Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.
33. Scharakteryzuj wkład kapitału niemieckiego w powstanie ośrodka przemysłowego w XIX
wieku na obszarze między Katowicami a Gliwicami.
34. Omów przebieg kolei warszawsko–wiedeńskiej na terenie uprawnień i wskaż pozostałe po
niej zabytki.
35. Wymień główne czynniki miastotwórcze, które na przestrzeni dziejów decydowały o powstaniu miast wchodzących obecnie w skład GOP.
36. Scharakteryzuj pojęcie — „Kąt Trzech Cesarzy” pod względem historycznym i geograficznym.
37. Wymień najważniejsze placówki teatralne na terenie uprawnień, jedną z nich scharakteryzuj dokładniej.
38. Wskaż główne czynniki miastotwórcze, które na przestrzeni dziejów wpłynęły na obecną
strukturę konurbacji GOP.
39. Z terenu GOP pochodzi dwoje laureatów nagrody Nobla, wymień ich nazwiska i podaj krótkie informacje na ich temat.
40. Scharakteryzuj pojęcie „autonomia Górnego Śląska”. Zwróć uwagę na aspekty historyczne i
współczesne odniesienia.
41. Scharakteryzuj problem zabytków postindustrialnych. Wskaż przykłady zagospodarowania
tego typu obiektów.
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42. Wskaż najważniejsze placówki muzealne na terenie uprawnień. Zbiory jednego z muzeów
scharakteryzuj dokładniej.
43. Scharakteryzuj architekturę okresu międzywojennego na Śląsku polskim i niemieckim.
44. Omów problemy Ślązaków podejmowane w twórczości filmowej. Podaj tytuły filmów i nazwiska reżyserów.
45. Wskaż najważniejsze nekropolie terenu uprawnień. Uwzględnij różne wyznania.
46. Omów wkład Niemców w rozwój cywilizacyjny terenu uprawnień.
47. Wskaż najważniejsze nazwiska twórców kultury z terenu uprawnień. Uzasadnij wybór.
48. Zaproponuj wycieczkę do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Wskaż najważniejsze
obiekty w nim się znajdujące.
49. Wskaż filmy, dzieła literackie podejmujące tematykę dziejów obszaru uprawnień.
50. Wskaż najważniejsze nazwiska twórców kultury z terenu uprawnień. Uzasadnij wybór.
51. Zaproponuj trasę wycieczki „Cmentarze Katowic”. Uwzględnij najważniejsze cmentarze i
wskaż miejsca pochówku ważnych twórców kultury.
52. Omów zbiory eksponowane przez Muzeum Zagłębia w Będzinie (zamek i pałac w Gzichowie).
53. Omów zbiory placówek muzealnych w Gliwicach.
54. Scharakteryzuj zbiory Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
55. Scharakteryzuj zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach.
56. Omów sylwetkę Wojciecha Korfantego, wskaż miejsca, pamiątki i pomniki z nim związane.
57. Na przykładzie wybranych zabytkowych obiektów kolejowych na terenie uprawnień omów
dzieje kolejnictwa w GOP.
58. Opisz przebieg Obszaru Warownego „Śląsk” przez GOP i jego rolę w walkach września 1939
roku.
59. Przedstaw teren uprawnień w czasach średniowiecza (główne ośrodki miejskie, zajęcia
mieszkańców, przynależność polityczna).
60. Zaproponuj wycieczkę „Szlakiem dziedzictwa przemysłowego” na trasie Chorzów — Gliwice. Omów zabytki przemysłu i techniki na trasie tej wycieczki.
61. Z terenu GOP pochodzi dwoje laureatów nagrody Nobla, wymień ich nazwiska i podaj krótkie informacje na ich temat.
62. Jakie czynniki zdecydowały o powstaniu i rozwoju miasta Katowice?
63. Scharakteryzuj problem autonomii Śląska w okresie międzywojennym.
64. Przedstaw argumentację w imieniu strony niemieckiej, zachęcającą do głosowania w czasie plebiscytu za Niemcami, a nie za Polską.
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65. Przedstaw argumentację w imieniu strony polskiej, zachęcającą do głosowania w czasie
plebiscytu za Polską, a nie za Niemcami.
66. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Sosnowca.
67. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Bytomia.
68. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Chorzowa.
69. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Gliwic.
70. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Będzina.
71. Scharakteryzuj wkład kapitału niemieckiego w rozwój Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.
72. Scharakteryzuj wkład kapitału niemieckiego w powstanie ośrodka przemysłowego w XIX
wieku na obszarze między Katowicami a Gliwicami.
73. Wskaż filmy, dzieła literackie podejmujące tematykę dziejów obszaru uprawnień.
74. Omów przebieg kolei warszawsko–wiedeńskiej na terenie uprawnień i wskaż pozostałe po
niej zabytki.
75. Wymień główne czynniki miastotwórcze, które na przestrzeni dziejów decydowały o powstaniu miast wchodzących obecnie w skład GOP.
76. Zaproponuj trasę wycieczki „Cmentarze Katowic”. Uwzględnij najważniejsze cmentarze i
uzasadnij wybór.
77. Jakie ustalenia powinny wynikać ze spotkania przewodnika z organizatorem wycieczki zlecającym jej obsługę przewodnicką?
78. Omów Twoje spotkanie z grupą wycieczkową. Omów zadania przewodnika na trasie wycieczki — to jest od spotkania z grupą do jej opuszczenia.
79. Omów postępowanie przewodnika na terenie obiektu sakralnego, na co należy zwrócić
uwagę grupie.
80. Na co przewodnik powinien zwrócić uwagę grupie przed wejściem do muzeum, miejsca
martyrologii itp.?
81. Omów zachowanie przewodnika w sytuacji, gdy podczas objaśnień przewodnika grupa zachowuje się nagannie (rozmawia, śmieje się, dyskutuje, przygaduje przewodnikowi).
82. Jak zachowasz się w przypadku stwierdzenia krwotoku żylnego?
83. Co zrobisz, gdy uczestnik grupy wycieczkowej zwichnie sobie nogę?
84. Jak zachowasz się, gdy nastąpiła awaria autokaru wiozącego grupę?
85. Jak postąpisz, gdy uczestnik poparzył się np. herbatą z termosu?
86. Jak powinien zachować się przewodnik na trasie, gdy nie ma nic ciekawego do pokazania
(tzw. trasa jałowa)?
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87. Omów zachowanie się przewodnika w przypadku rozłamu w grupie, tzn. gdy część chce
oglądać to, a pozostała część — co innego.
88. Jak powinien zachować się przewodnik w przypadku stałego wtrącania się kierowcy do
przekazywanych przez przewodnika informacji lub ciągłych uwag kierowcy na zachowanie
się grupy?
89. Jak zachowasz się w przypadku stwierdzenia krwotoku tętniczego?
90. Wymień przynajmniej 4 podstawowe grupy środków wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy.
91. Co zrobisz, gdy uczestnik złamał rękę lub nogę?
92. Jakiej pomocy udzielisz poszkodowanemu z objawami udaru słonecznego?
93. Jak postąpisz, gdy uczestnik dostał zawału serca?
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