Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich

Górnośląski Okręg Przemysłowy

17.05.2011 r. — część ustna

Pytanie I
1. Omów sylwetkę Wojciecha Korfantego, wskaż miejsca, pamiątki i pomniki z nim związane.
2. Na przykładzie wybranych zabytkowych obiektów kolejowych na terenie uprawnień omów
dzieje kolejnictwa w GOP.
3. Opisz przebieg Obszaru Warownego „Śląsk” przez GOP i jego rolę w walkach września 1939
roku.
4. Przedstaw teren uprawnień w czasach średniowiecza (główne ośrodki miejskie, zajęcia
mieszkańców, przynależność polityczna).
5. Zaproponuj wycieczkę „Szlakiem dziedzictwa przemysłowego” na trasie Chorzów — Gliwice. Omów zabytki przemysłu i techniki na trasie tej wycieczki.
6. Jakie czynniki zdecydowały o powstaniu i rozwoju miasta Katowice?
7. Scharakteryzuj problem autonomii Śląska w okresie międzywojennym.
8. Przedstaw argumentację w imieniu strony niemieckiej, zachęcającą do głosowania w czasie plebiscytu za Niemcami, a nie za Polską.
9. Przedstaw argumentację w imieniu strony polskiej, zachęcającą do głosowania w czasie
plebiscytu za Polską, a nie za Niemcami.
10. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Sosnowca.
11. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Bytomia
12. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Chorzowa.
13. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Gliwic.
14. Przedstaw najważniejsze fakty z dziejów Będzina.
15. Scharakteryzuj wkład kapitału niemieckiego w rozwój Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.
16. Scharakteryzuj wkład kapitału niemieckiego w powstanie ośrodka przemysłowego w XIX
wieku na obszarze między Katowicami a Gliwicami.
17. Omów przebieg kolei warszawsko-wiedeńskiej na terenie uprawnień i wskaż pozostałe po
niej zabytki.
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18. Wymień główne czynniki miastotwórcze, które na przestrzeni dziejów decydowały o powstaniu miast wchodzących obecnie w skład GOP.
19. Scharakteryzuj pojęcie — „kąt trzech cesarzy” pod względem historycznym i geograficznym.
Pytanie II
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.
Pytanie III
1. Wymień najważniejsze placówki teatralne na terenie uprawnień, jedną z nich scharakteryzuj dokładniej.
2. Wskaż główne czynniki miastotwórcze, które na przestrzeni dziejów wpłynęły na obecną
strukturę konurbacji GOP.
3. Z terenu GOP pochodzi dwoje laureatów nagrody Nobla, wymień ich nazwiska i podaj krótkie informacje na ich temat.

2

http://szkolenia.om.pttk.pl

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez urzędy wojewódzkie

Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich — Górnośląski Okręg Przemysłowy

17.05.2011

4. Scharakteryzuj pojęcie „autonomia Górnego Śląska”. Zwróć uwagę na aspekty historyczne i
współczesne odniesienia.
5. Scharakteryzuj problem zabytków postindustrialnych. Wskaż przykłady zagospodarowania
tego typu obiektów.
6. Wskaż najważniejsze placówki muzealne na terenie uprawnień. Zbiory jednego z muzeów
scharakteryzuj dokładniej.
7. Scharakteryzuj architekturę okresu międzywojennego na Śląsku polskim i niemieckim.
8. Omów problemy Ślązaków podejmowane w twórczości filmowej. Podaj tytuły filmów i nazwiska reżyserów.
9. Wskaż najważniejsze nekropolie terenu uprawnień. Uwzględnij różne wyznania.
10. Omów wkład Niemców w rozwój cywilizacyjny terenu uprawnień.
11. Wskaż najważniejsze nazwiska twórców kultury z terenu uprawnień. Uzasadnij wybór.
12. Zaproponuj wycieczkę do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Wskaż najważniejsze
obiekty w nim się znajdujące.
13. Wskaż filmy, dzieła literackie podejmujące tematykę dziejów obszaru uprawnień.
14. Wskaż najważniejsze nazwiska twórców kultury z terenu uprawnień. Uzasadnij wybór.
15. Zaproponuj trasę wycieczki „Cmentarze Katowic”. Uwzględnij najważniejsze cmentarze i
wskaż miejsca pochówku ważnych twórców kultury.
16. Omów zbiory eksponowane przez Muzeum Zagłębia w Będzinie (zamek i pałac w Gzichowie).
17. Omów zbiory placówek muzealnych w Gliwicach.
18. Scharakteryzuj zbiory Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
19. Scharakteryzuj zbiory Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie

http://szkolenia.om.pttk.pl.pl

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez urzędy wojewódzkie

3

