
 

   

 

BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  nnaa  sszzllaakkuu  
Rozwiąż test, wybierając najlepszą odpowiedź, i dowiedz się,  

czy jesteś dobrym kandydatem na górskiego włóczykija :). 

1. Dlaczego wędrówkę w góry warto 
   rozpoczynać o wczesnej porze? 
 ♪ Po powrocie wystarczy czasu  
              na obejrzenie filmu. 
 ◊ Dzięki temu zdążymy bezpiecznie 
               wrócić, zanim się ściemni. 
 ∂ Im więcej czasu w górach,  
              tym lepiej! Potem można jeszcze 
              obejrzeć na szlaku góry nocą. 

2. Czego nie powinno zabraknąć w plecaku 
    turysty wybierającego się w góry? 
 ◊ Mapy, wody, prowiantu, latarki. 
 ♪ Kurtki przeciwdeszczowej, 
              odtwarzacza muzyki, plastra 
              opatrunkowego.  
           ∂ Mapy, chipsów, kremu z filtrem. 

3. Czy zbaczanie ze szlaków górskich jest 
    dobrym pomysłem? 
 ♪ Nie. Szlaki wyznaczają najkrótsze 
              drogi do celów wycieczek. 
 ∂ Tak. Warto przyjrzeć się z bliska 
              górskiej roślinności i zwierzętom. 
 ◊ Nie. W ten sposób łatwo się zgubić. 

4. Wybierając się w polskie góry, należy 
    zapoznać się z numerem telefonicznym: 
 ♪ PTTK — Polskiego Towarzystwa 
              Turystyczno-Krajoznawczego. 
 ◊ GOPR — Górskiego Ochotniczego 
               Pogotowia Ratunkowego. 
 ∂ PKL — Polskich Kolei Linowych. 

5. Co należy zrobić, gdy jeden z uczestników 
    wędrówki nie nadąża za resztą grupy? 
 ◊ Grupa powinna przystanąć na 
              odpoczynek i upewnić się, że słabszy 
              podróżnik jest w stanie iść dalej. 
 ♪ Można zostawić go w tyle. Zna drogę  
              i dogoni nas, kiedy odzyska siły. 
 ∂ Należy doradzić mu powrót do doliny. 
              Reszta grupy może iść dalej. 

6. W jakim celu w obrębie szlaków górskich 
    są budowane schroniska? 
 ♪ To miejsca, w których chronią się 
              ludzie chcący uciec od zgiełku miasta. 
 ∂ W schroniskach przetrzymuje się 
               ranne zwierzęta górskie. Kiedy 
               wydobrzeją, turyści — za drobną 
               opłatą — mogą je obejrzeć. 
 ◊ To miejsca, w których turyści mogą 
               zatrzymać się na odpoczynek, posiłek 
               czy nocleg. 

7. Co robisz, będąc na szlaku i widząc 
    zbierające się nad Tobą burzowe chmury? 
 ♪ Wspinam się dalej — mam kurtkę 
              przeciwdeszczową w plecaku. 
 ◊ Postanawiam zawrócić i zejść do 
              doliny — chodzenie po górach 
              w czasie burzy jest niebezpieczne! 
 ∂ Idę dalej — mogę przecież schować 
              się pod drzewem. 

Większość odpowiedzi „∂” 

Twoja znajomość zasad 
prawidłowego postępowania na 
szlaku jest w opłakanym stanie. 
Pamiętaj, że niewiedza w tym 

temacie może doprowadzić do 
wypadku! 

 

Większość odpowiedzi „♪” 

Musisz się jeszcze wiele nauczyć 
o zasadach bezpiecznego 

zachowania w górach. Zdobywaj 
dalej wiedzę, a unikniesz  

wielu zagrożeń. 

 

Większość odpowiedzi „◊” 

Brawo! Jesteś odpowiedzialnym 
turystą, który dobrze zna zasady 

bezpiecznego przebywania 
w górach. Zasługujesz na miano 

górskiego włóczykija :). 
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