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XXXVII Finał Centralny OMTTK
Test wiedzy turystycznej i topograficznej/szkoły podstawowe

1. Autorem utworu literackiego „Pieśń o ziemi naszej” był:
a) ks. Stanisław Staszic
b) Julian Ursyn Niemcewicz
c) Joachim Lelewel
d) Wincenty Pol
2. Współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i organizatorem wędrówek w
Tatry był:
a) Tytus Chałubiński
b) Antoni Malczewski
c) Władysław Syrokomla
d) Mieczysław Orłowicz
3. W odznace Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego znalazły się herby trzech miast
( podaj ich nazwy)
…………………………………………………………………………………………………...
4. Podaj imię i nazwisko współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego
nazywano „Wujem”
…………………………………………………………………………………………………...
5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze powstało w roku………………………...
6. Górska Odznaka Turystyczna została ustanowiona w:
a) 1918
b) 1921
c) 1928
d) 1935
7. Odznaka „Siedmiomilowe Buty” ma:
a) 1 stopień
b) 2 stopnie
c) 3 stopnie
d) 4 stopnie
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8. Aby otrzymać popularną Turystyczną Odznakę Kajakową należy zdobyć:
a) 100 pkt.
b) 300 pkt.
c) 60 pkt
d) 600 pkt.
9. Odznaka „Turysta Przyrodnik” w stopniu małym popularnym ma kolor:
a) zielony
b) niebieski
c) żółty
d) biały
10. Warunkiem zdobycia Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej jest spędzenie na
wycieczkach jedno lub wielodniowych:
a) 3 dni
b) 4 dni
c) 5 dni
d) 6 dni
11. Narysuj znaki topograficzne:
a) młyn wodny

b) pomnik

c) elektrownia

d) meczet drewniany
e) figura przydrożna
12. Zamień skalę mianowaną na niemianowaną: 1cm – 250m.
1: …………….
13. Narysuj azymut z punktu A na punkt B, który wynosi 50°. Ile wynosi azymut z punktu B
na punkt A?

.

A
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14. Rzeźba terenu na mapie topograficznej przedstawiona jest w kolorze ……………………..
15. Odczytaj z mapy Puszczy Solskiej miejscowości w których są żydowskie cmentarze –
kirkuty?
…………………………………………………………………………………………………...
16. Jaki azymut ma Gościniec Janowski na odcinku od Biłgoraja do Andrzejówki?
…………………………………………………………………………………………………...
17. Oblicz długość trasy jaką ma pokonać turysta pieszy zaznaczoną na mapie wierzchołkami
łamanej ABCDFG.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
18. Narysuj turbinę wietrzną położoną w połowie drogi z Wólki Biskiej do Biszczy po jej
zachodniej stronie.
19. Odczytaj z mapy w którym roku doszło do bitwy w Biszczy?
…………………………………………………………………………………………………...
20. Wymień nazwy przynajmniej 2 stacji kolejowych znajdujących się w obrębie mapy.
…………………………………………………………………………………………………...
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