
RUNDA 4 - test turystyczny 

1. Rezerwat przyrody "Olszynka Grochowska"
powołany został na mocy zarządzenia
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego

a. z dnia 13 września 2021
b. z dania 31 lutego 1978
c. z dnia 24 listopada 1983 roku
d. 15 lipca 1410 roku

2. Kompleks leśny Bródno, o powierzchni
88,91 ha, jest jednym z ośmiu uroczysk
Obwodu Leśnego Las Sobieskiego.
Znajduje się na:

a. Targówku
b. Stegnach
c. Kazimierzu
d. nartach

3. Powierzchnia uroczyska Olszynka 
Grochowska wynosi na dziś 69,39 ha z 
czego w skład rezerwatu wchodzi: 

a. 56,46 ha
b. 212,00 ha
c. 1,23 ha
d. 13,31 ha

4. Nadleśnictwo Olsztynek było pierwszą
jednostką Lasów Państwowych, które
samodzielnie już w 2001 roku wykonało
mapę „Uroczysko Kołatek” i zainstalowało:

a. 3 stałych punktów kontrolnych
b. 6 stałych punktów kontrolnych
c. 9 stałych punktów kontrolnych
d. 12 stałych punktów kontrolnych.

5. W siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych odbyła się bardzo miła
uroczystość. Wręczone zostały pierwsze
certyfikaty spełniające kryteria Zielonego
Punktu Kontrolnego. Odbyło się to:

a. 17 kwietnia 2012 roku
b. 1 maja 2004 roku
c. 3 maja 1791 roku
d. 13 grudnia 1981 roku

6. Olszynka Grochowska ma jasne i czytelne
granice. Mocno wydłużony kształt 
uroczyska ograniczony jest ulicami 
Szeroką, Chłopickiego, a od południowo 
zachodniej strony linią kolei z Warszawy 
do…  

a. Poznania
b. Wilanowa
c. Zakopanego
d. Otwocka

7. Koncepcja „Zielony Punkt Kontrolny” wersja
pełna ma następującą liczbę elementów:

a. 4
b. 10
c. 21
d. 123

8. Koncepcja „Zielony Punkt Kontrolny” wersja
uproszczona ma następującą liczbę
elementów:

a. 4
b. 10
c. 21
d. 123

9. Najczęściej stosowaną skalą powierzchni
leśnej jest

a. 1:10
b. 1:500
c. 1:1 000
d. 1:10 000

10. Karta kontrolna służąca do potwierdzania
obecności na punkcie kontrolnym
udostępniona jest przez organizatora wraz
z:

a. podkładem
b. mapą
c. długopisem
d. życzeniami pomyślności
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11. Nazwa Olszynka Grochowska znana jest
chyba każdemu dorosłemu Polakowi. To w
tym miejscu rozegrała się najkrwawsza
bitwa zrywu narodowowyzwoleńczego
Polaków w obronie niepodległości podczas
Powstania…

a. Styczniowego
b. Listopadowego
c. Kościuszkowskiego
d. Wielkopolskiego

12. Obecnie uroczysko Las Sobieskiego ma
powierzchnię:

a. 2.523,50 ha
b. 516,60 ha
c. 12,10 ha
d. 123,45 ha

13. Czy w ramach systemu obliczania wyników
oprócz dwóch parametrów: potwierdzenia
obecności na punkcie oraz czasu, można
wprowadzić dodatkowe elementy:

a. Tak
b. Nie
c. Czasami
d. To zależy

14. Las Sobieskiego w latach 30. XX w., kiedy 
to rozstrzygał się los Lasu Wawerskiego, 
wchodził w skład dóbr wilanowskich 
należących do

a. Józefa Piłsudskiego
b. Jana Sobieskiego
c. Adama hr. Branickiego
d. Maryli Rodowicz

15. Las Sobieskiego - od strony ul.
Kościuszkowców usytuowany jest cmentarz
ofiar II wojny światowej, zaś przy ul.
Korkowej cmentarz komunalny. Również
przy tej ulicy znajduje się kapliczka
ustawiona w miejscu dawnego ołtarza
polowego. Natomiast przy ul. Jagiellońskiej
w Wesołej, w sąsiedztwie Lasu Sobieskiego
ustawiono Obelisk …

a. Piłsudskiego
b. Jan Pawła II
c. Prezesa
d. Pamięci

16. W Polsce największy rozgłos zdobył projekt
Powiatu Wieruszów zrealizowany w 2009 r.
między innymi przy współpracy z
Nadleśnictwem Przedborów pod nazwą
„Wieruszowski Powiat z mapą i …

a. kompasem”
b. globusem”
c. bez mapy”
d. małpą”

17. PZOS oznacza Polski Związek…

a. Orientacji Sportowej
b. Organizacji Spacerów
c. Ortopedów Specjalistów
d. Orłów i Sokołów

18. Koncepcja Zielony Punkt Kontrolny zakłada
stałe punkty kontrolne wyposażone w słupki
drewniane o wymiarach 12cm x 12cm i
wysokości minimum:

a. 12 cm
b. 66,50 cm
c. 150 cm
d. 250 cm

19. Punkty w ramach Koncepcji Zielony Punkt
Kontrolny można odnajdywać:

a. tylko indywidualnie
b. tylko grupowo
c. indywidualnie lub grupowo
d. jedynie w zastępach

siedmioosobowych

20. Uczestnicy zabawy wg. Koncepcji Zielony
Punkt Kontrolny mogą posługiwać się

a. tylko kompasem
b. kompasem lub odbiornikiem GPS
c. tylko sekstansem
d. tylko odbiornikiem GPS


