
Mapa składa się z 17 prostokątnych wycinków częściowo  
na siebie zachodzących. Są one poobracane, a kilka 
zlustrowanych. Wycinki zawierają mapy różnego typu  
i aktualności. 
PK podzielono na sześć grup oznaczonych literami:  
X, V, Z, L, O, T. 
 
Twoim zadaniem jest potwierdzenie dokładnie: 
- 3 PK z grupy X 
- 2 PK z grupy V 
- 5 PK z grupy Z 
- 10 PK łącznie z grup Z i L 
- 10 PK łącznie z grup O i T 

 

Długość trasy: zależna od wariantu    Meta czynna w godzinach: 
Limit czasu: 90 + 30 min      19:01 – 21:30 
Do potwierdzenia: 25 PK (kolejność dowolna) 
 

PK potwierdzamy na jeden z trzech sposobów: 
- lampiony „tradycyjne” (A4) – oznaczenie PK + kod z lampionu (kredką z lampionu) 
- minilampiony (ok. 5x5 cm) – oznaczenie PK + kod z lampionu (własnym pisakiem) 
- PK stałe – oznaczenie PK + odpowiedź na pytanie (własnym pisakiem) 
 
 

Pytania do PK stałych: 
X3: Ile wynosi temperatura pary wodnej w turbinach? 
X4: Ile koni na płaskorzeźbie po obu stronach wejścia? 
X5: Obrońca ilu miejscowości na literę „N”? 
X6: Do jakiej wsi wybudowana? 
Z4: Jakie stężenie nadtlenku wodoru w odkrytym paliwie? 
Z5: Ile wynosiła długość 5 przęsła? 
Z6: Jakie inicjały przewodniczącego budowy pomnika ze strony Wielkiej Brytanii? 
Z7: W którą rocznicę wybuchu powstania? 
Z8: Jaki numer tabliczki ŚZŻAK? 
L8: Ile lat miał syn w roku śmierci ojca? 
O1: Ile wynosi suma lat na lewo od orła? 
O2: Jaki numer stacji trafo? 
O8: W jakich latach był prezydentem? 
T1: Ile osób tu rozstrzelano? 
T3: Ile dywizjonów bombowych? 
T8: Jakie cztery litery na maszynie? 
 
 
Punktacja: 

• Potwierdzenie poprawnego PK: 100 pkt. 
• Potwierdzenie punktu stowarzyszonego: 50 pkt. 
• Zmiana potwierdzenia w obrębie grupy: -10 pkt. 
• Zmiana potwierdzenia między grupami: -500 pkt. 
• Błąd w opisie: -20 pkt. 
• Potwierdzenie nadmiarowego PK z grupy: -75 pkt. 
• Przekroczenie czasu w limicie spóźnień: -2 pkt. za minutę 
• Przekroczenie czasu po limicie spóźnień: -20 pkt. za minutę 
• Punkt mylny (zamazanie, wydarcie kratki…): -500 pkt. 

 
Budowa: Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660) 
Telefon awaryjny: 501 160 903 




