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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 
 

1. Obecny Pieniński Park Narodowy 
utworzono jako Park Narodowy w Pieninach. 
W którym roku? 

a) 1920 
b) 1932 
c) 1950 
d) 1970 
 

7. W którym z polskich parków narodowych 
nie wyznaczono żadnych obszarów ochrony 
ścisłej? 

a) w Słowińskim Parku Narodowym 
b) w Narwiańskim Parku Narodowym 
c) w Drawieńskim Parku Narodowym 
d) w Magurskim Parku Narodowym 
 

2. Jaki gatunek przeważa w drzewostanach 
Wielkopolskiego Parku Narodowego? 

a) dąb bezszypułkowy 
b) świerk pospolity 
c) sosna zwyczajna 
d) buk zwyczajny 
 

8. Maksymalna długość Jeziora Góreckiego w 
Wielkopolskim Parku Narodowym to: 

a) ok. 560 m 
b) ok. 1090 m 
c) ok. 3080 m 
d) ok. 5030 m 
 

3. W której części Polski leży Drawieński 
Park Narodowy? 

a) w północno-zachodniej 
b) w północno-wschodniej 
c) w południowo-zachodniej 
d) w południowo-wschodniej 

 

9. W jakim środowisku w Wielkopolskim Parku 
Narodowym można spotkać grzybienie białe? 

a) na łąkach 
b) w grądach 
c) w jeziorach i starorzeczach Warty 
d) przy drogach 
 

4. Który z wymienionych gatunków, 
występujących w Wielkopolskim Parku 
Narodowym jest gatunkiem obcym dla naszej 
flory i stopniowo usuwanym z Parku? 

a) jawor 
b) wiciokrzew pomorski 
c) konwalijka dwulistna 
d) dąb czerwony 
 

10. Drzewostan grądu środkowo-
europejskiego, rosnącego w Wielkopolskim 
Parku Narodowym, tworzą głównie dwa 
gatunki: 

a) dąb szypułkowy i bezszypułkowy 
b) dąb szypułkowy i grab 
c) grab i wiąz szypułkowy 
d) grab i klon zwyczajny 

 

5. Gapiak i Żabiak to: 
a) skały w Stołowogórskim Parku Narodowym 
b) śródleśne oczka wodne w Wielkopolskim 

Parku Narodowym 
c) szczyty w Magurskim Parku Narodowym 
d) stawy w Tatrzańskim Parku Narodowym 
 

11. Jakiego typu siedliska dominują w 
Poleskim Parku Narodowym? 

a) leśne 
b) podmokłe 
c) wydmowe 
d) skaliste 
 

6. Które z wymienionych jezior 
Wielkopolskiego Parku Narodowego jest 
jeziorem rynnowym? 

a) Jezioro Góreckie 
b) Jezioro Skrzynka 
c) Jezioro Kociołek 
d) Jezioro Trzcielińskie 

 

12. W którym z wymienionych parków 
narodowych prowadzona jest hodowla 
konika polskiego? 

a) w Wielkopolskim Parku Narodowym 
b) w Roztoczańskim Parku Narodowym 
c) w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” 
d) w Poleskim Parku Narodowym 
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13. Kawcza Góra – wzniesienie w Wolińskim 
Parku Narodowym, ma wysokość: 

a) ok. 38 m n.p.m. 
b) ok. 57 m n.p.m. 
c) ok. 154 m n.p.m. 
d) ok. 356 m n.p.m. 
 

19. W pobliżu cieków wodnych, w Wielkopolskim 
Parku Narodowym, rośnie: 

a) grąd 
b) świetlista dąbrowa 
c) łęg wiązowo-jesionowy 
d) bór sosnowy 
 

14. Jak nazywa się drugie co do wielkości 
jezioro Słowińskiego Parku Narodowego? 

a) Łebsko 
b) Grodno 
c) Gardno 
d) Łąckie 

 

20. Które z wymienionych drzew występuje na 
terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego? 

a) klon polny 
b) sosna limba 
c) kasztan jadalny 
d) brzoza karłowata 
 

15. Pełnik europejski rośnie w 
Wielkopolskim Parku Narodowym: 

a) w lasach liściastych 
b) w borach sosnowych 
c) na łąkach 
d) w jeziorach 

 

21. W którym z wymienionych parków 
narodowych występuje ryś? 

a) Wielkopolskim 
b) Bieszczadzkim 
c) Wolińskim 
d) Wigierskim 

 

16. Jeziora lobeliowe znajdują się na terenie: 
a) Roztoczańskiego Parku Narodowego 
b) Parku Narodowego „Ujście Warty” 
c) Kampinoskiego Parku Narodowego 
d) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 
 

22. Najmłodszym polskim parkiem narodowym jest: 
a) Magurski Park Narodowy 
b) Park Narodowy Gór Stołowych 
c) Park Narodowy „Ujście Warty” 
d) Świętokrzyski Park Narodowy 

 

17. Największy polski park narodowy to: 
a) Poleski Park Narodowy 
b) Roztoczański Park Narodowy 
c) Biebrzański Park Narodowy 
d) Kampinoski Park Narodowy 
 

23. Podkowiec mały występuje w: 
a) Wolińskim Parku Narodowym 
b) Ojcowskim Parku Narodowym 
c) Biebrzańskim Parku Narodowym 
d) Wielkopolskim Parku Narodowym 

 

18. Który z wymienionych ptaków gnieździ 
się na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego? 

a) gęś zbożowa 
b) perkoz dwuczuby 
c) lodówka 
d) warzęcha 
 

24. Najwyższe wzniesienie w Wielkopolskim 
Parku Narodowym – Osowa Góra, ma 
wysokość: 

a) 53 m n.p.m. 
b) 132 m n.p.m. 
c) 405 m n.p.m. 
d) 760 m n.p.m. 
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