SZKOLENIE DLA PRZEWODNIKÓ W GÓ RSKICH
TEST 2021

1. Imię i nazwisko uczestnika szkolenia ...
2. Numer identyfikatora lub legitymacji przewodnickiej ...
3. Organizacja (koło, klub przewodnicki, niezrzeszony) ...
4. Powstanie zamku Pieniny przypisuje się:
a) kró lowi Janowi III Sobieskiemu
b) kró lowi Kazimierzowi Wielkiemu
c) księżnej Kindze (Kunegundzie)
5. Jakie, według historykó w, funkcje pełnił zamek Pieniny?
a) był letnią rezydencją kró lewską
b) miał charakter refugium – miejsce schronienia
c) pełnił rolę więzienia dla szpiegó w
6. Księżna Kinga (Kunegunda) była żoną:
a) Bolesława Chrobrego
b) Bolesława Śmiałego
c) Bolesława Wstydliwego
7. Wg zapiskó w historykó w księżna Kinga wraz z klaryskami ze Starego Sącza
schroniła się w zamku Pieniny w 1287 roku. Z jakim wydarzeniem wiąże się ta
data i ucieczka Kingi?
a) III najazd mongolski
b) zjazd gnieźnień ski
c) obrona Legnicy

8. Ilu pustelnikó w mieszkało na zamku Pieniny?
a) czterech
b) dwó ch
c) trzech
9. W 1904 roku obok zamku Pieniny powstało sanktuarium św. Kingi – w skalnej
grocie umieszczono posąg Świętej. Jak powstała grota?
a) została sztucznie utworzona w 1904 r.
b) jest to naturalne zagłębienie skalne
c) została wykuta przez zbó jnikó w
10. Jak w literaturze przedmiotu określa się otwó r zachowany w murze budynku
zachodniego „bramnego”?
a) stanowisko łucznikó w
b) obserwatorium
c) poterna
11. Proszę wymienić nazwiska przynajmniej 2 archeologó w, któ rzy prowadzili
badania na zamku Pieniny:
.............
12. Obok zamku Pieniny biegnie szlak:
a) żó łty
b) niebieski
c) czerwony
13. Jakim materiałem została pokryta posadzka pomieszczenia nazywanego
„cysterną”?
a) przepalona gliną
b) terakotą z Jeny
c) deskami dębowymi

14. Pieniń ski Park Narodowy można zwiedzać:
a) tylko w weekendy
b) od kwietnia do października
c) cały rok w porze dziennej, tj. od 1 godziny przed wschodem do 1 godziny po
zachodzie słoń ca
15. Szlak wodny w przełomie Dunajca jest nieudostępniony w okresie:
a) od 1 listopada do 31 marca
b) w maju i czerwcu oraz we wrześniu
c) w czerwcu i lipcu
16. Według regulaminu dla zwiedzających Pieniń ski PN grupy zorganizowane mają
być pod opieką:
a) przewodnika terenowego
b) przewodnika gó rskiego beskidzkiego lub tatrzań skiego
c) przodownika lub pilota wycieczki
17. Do Pieniń skiego PN nie wolno wprowadzać psó w:
a) z wyjątkiem amstafó w
b) na całym obszarze, bez względu na rasę psa i wielkość
c) z wyjątkiem tych, któ re mieszczą się w plecaku
18. Jałowiec sawiń ski (j. sabina), któ ry w Polsce występuje tylko w Pieninach
określany jest jako:
a) roślina inwazyjna
b) odmiana endemiczna
c) relikt trzeciorzędowy
19. W 1921 roku w Pieninach ustanowiono prywatny rezerwat przyrodniczy
zupełny, któ ry obecnie włączony jest do Pieniń skiego PN. Jaki to obszar?
a) uroczysko „Zielone Skałki”
b) Gó ra Zamkowa i Ostry Wierch
c) uroczysko „Zamek Czorsztyn”

