Egzamin dla kandydatów na przewodników terenowych

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

24.03.2010 r. — część ustna

1. Omów postępowanie przewodnika podczas prowadzenia grupy pieszym szlakiem turystycznym na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej.
2. Scharakteryzuj występowanie surowców mineralnych na terenie uprawnień.
3. Scharakteryzuj ukształtowanie terenu uprawnień.
4. Omów warunki hydrograficzne terenu uprawnień (rzeki, dorzecza, zlewiska, dział wodny).
5. Scharakteryzuj sieć rzeczną Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej (źródła rzek, ich bieg
itp.).
6. Omów przebieg najważniejszych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez Wyżynę
Krakowsko–Częstochowską.
7. Omów najważniejsze obiekty przemysłowe na terenie Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej.
8. Scharakteryzuj rolnictwo na obszarze Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej.
9. Przedstaw rolę Częstochowy jako węzła komunikacyjnego.
10. Przedstaw bazę wypoczynkową Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej.
11. Zaprezentuj najważniejsze szlaki drogowe przechodzące przez Wyżynę Krakowsko–
Częstochowską.
12. Zaprezentuj najważniejsze szlaki piesze przechodzące przez
Częstochowską.

Wyżynę Krakowsko–

13. Przedstaw znane Ci punkty i miejsca widokowe Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej.
14. Przedstaw walory turystyczne Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej.
15. Proszę omówić zasady ruchu turystycznego oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach.
16. Omów podstawowe kierunki ochrony środowiska.
17. Omów lokalizacje znanych ci rezerwatów przyrody na terenie Wyżyny Krakowsko–
Częstochowskiej. Omów szerzej jeden z nich.
18. Omów lokalizację pomników przyrody na terenie Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej.
Omów szerzej jeden z nich.
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19. Omów stan lasów Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej.
20. Przedstaw formy ochrony przyrody w Polsce.
21. Przedstaw stan zagrożenia środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej.
22. Omów walory przyrodnicze Pustyni Błędowskiej.
23. Omów walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny Wiercicy.
24. Omów walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
25. Omów walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Dolinek Podkrakowskich.
26. Omów walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego „Stawki”.
27. Omów walory przyrodnicze i kulturowe Tęczyńskiego Parku Krajobrazowego.
28. Omów założenia projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (położenie, walory przyrodniczo–krajobrazowe).
29. Omów zjawiska krasowe występujące na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej.
30. Omów proces tworzenia się „ostańców” na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej.
31. Scharakteryzuj ukształtowanie terenu Ojcowskiego Parku Narodowego.
32. Scharakteryzuj walory przyrodnicze Ojcowskiego Parku Narodowego.
33. Scharakteryzuj główne jaskinie udostępnione dla turystów na ternie Wyżyny Krakowsko–
Częstochowskiej.
34. Odczytaj przedstawiony wycinek mapy topograficznej pod względem zabudowy.
35. Odczytaj przedstawiony wycinek mapy topograficznej pod względem komunikacji.
36. Odczytaj przedstawiony wycinek mapy topograficznej pod względem pokrycia terenu (np.
lasy, sady).
37. Odczytaj przedstawiony wycinek mapy topograficznej pod względem zagospodarowania
turystycznego.
38. Omów sposoby przedstawienia rzeźby terenu na mapie.
39. Odczytaj z przedstawionego wycinka mapy rzeźbę terenu.
40. Określ najwyższy punkt na przedstawionym wycinku mapy.
41. Określ najniższy punkt na przedstawionym wycinku mapy.
42. Wskaż miejscowość, jaka znajduje się na podanym z określonego miejsca.
43. Omów sposoby orientowania mapy.
44. Jakie informacje na mapie mają istotne znaczenie dla turysty zmotoryzowanego?
45. Jakie informacje na mapie mają istotne znaczenie dla turysty pieszego?
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46. Jakie informacje na mapie mają istotne znaczenie dla turysty rowerowego?
47. Wymień główne szlaki znakowane Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej.
48. Z jakiej bazy noclegowej korzystać można na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej?
49. Jakie ustalenia powinny wynikać ze spotkania przewodnika z organizatorem wycieczki zlecającym jej obsługę przewodnicką?
50. Omów Twoje spotkanie z grupą wycieczkową. Omów zadania przewodnika na trasie wycieczki — to jest od spotkania z grupą do jej opuszczenia.
51. Omów postępowanie przewodnika na terenie obiektu sakralnego, na co należy zwrócić
uwagę grupie.
52. Na co przewodnik powinien zwrócić uwagę grupie przed wejściem do muzeum, miejsca
martyrologii itp.?
53. Omów zachowanie przewodnika w sytuacji, gdy podczas objaśnień przewodnika grupa zachowuje się nagannie (rozmawia, śmieje się, dyskutuje, przygaduje przewodnikowi).
54. Jak zachowasz się w przypadku stwierdzenia krwotoku żylnego?
55. Co zrobisz, gdy uczestnik grupy wycieczkowej zwichnie sobie nogę?
56. Jak zachowasz się, gdy nastąpiła awaria autokaru wiozącego grupę?
57. Jak postąpisz, gdy uczestnik poparzył się np. herbatą z termosu?
58. Jak powinien zachować się przewodnik na trasie, gdy nie ma nic ciekawego do pokazania
(tzw. trasa jałowa)?
59. Omów zachowanie się przewodnika w przypadku rozłamu w grupie, tzn. gdy część chce
oglądać to, a pozostała część — co innego.
60. Jak powinien zachować się przewodnik w przypadku stałego wtrącania się kierowcy do
przekazywanych przez przewodnika informacji lub ciągłych uwag kierowcy na zachowanie
się grupy?
61. Jak zachowasz się w przypadku stwierdzenia krwotoku tętniczego?
62. Wymień przynajmniej 4 podstawowe grupy środków wchodzących w skład apteczki pierwszej pomocy.
63. Co zrobisz, gdy uczestnik złamał rękę lub nogę?
64. Jakiej pomocy udzielisz poszkodowanemu z objawami udaru słonecznego?
65. Jak postąpisz, gdy uczestnik dostał zawału serca?
66. Omów postępowanie przewodnika podczas prowadzenia grupy pieszym szlakiem turystycznym na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej.
67. Jakie ustalenia powinny wynikać ze spotkania przewodnika z organizatorem wycieczki zlecającym jej obsługę przewodnicką?
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68. Omów Twoje spotkanie z grupą wycieczkową. Omów zadania przewodnika na trasie wycieczki — to jest od spotkania z grupą do jej opuszczenia.
69. Omów postępowanie przewodnika na terenie obiektu sakralnego, na co należy zwrócić
uwagę grupie.
70. Na co przewodnik powinien zwrócić uwagę grupie przed wejściem do muzeum, miejsca
martyrologii itp.?
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