Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ,,Salamandra''
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich

„Parki Narodowe w Polsce”
ETAP SZKOLNY – PYTANIA
.............................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
klasa
szkoła

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Najwięcej gatunków ptaków wodno-błotnych 8. Poleski Park Narodowy został utworzony ze
występuje na terenie:
względu na cenne:
a) Wielkopolskiego PN
a) ruchome wydmy
b) Magurskiego PN
b) wzniesienia moreny czołowej i rynny
c) Białowieskiego PN
polodowcowe
d) Biebrzańskiego PN
c) tereny torfowo-bagienne
d) formacje skalne
2. Okrzyn jeleni ma jedyne stanowisko w Polsce 9. Jeziora lobeliowe są charakterystyczne dla:
a) PN „Bory Tucholskie”
na terenie:
a) Babiogórskiego PN
b) Wielkopolskiego PN
b) Słowińskiego PN
c) Tatrzańskiego PN
c) Ojcowskiego PN
d) Drawieńskiego PN
d) Białowieskiego PN
3. Gołoborza to:
10. Bączek to:
a) tzw. „łyse polanki” w borach bażynowych
a) niewielki owad należący do muchówek,
b) niewielkie podszczytowe zgrupowanie głazów,
podlegający w Polsce ochronie prawnej
pozbawione drzew
b) najmniejszy w naszym kraju przedstawiciel
c) bezleśne grzbiety i łąki górskie
rodziny czaplowatych
d) niewielkie pozbawione roślinności śródleśne c) inna nawa grzebiuszki ziemnej
jeziorka
d) rzadki wodny chrząszcz polujący poprzez
zataczanie kręgów wokół ofiary
4. Rzeka Narewka przepływa przez teren:
11. W Świętokrzyskim Parku Narodowym
a) Roztoczańskiego PN
gatunkiem dominującym w drzewostanie jest:
b) Narwiańskiego PN
a) świerk
c) Białowieskiego PN
b) jodła
d) Poleskiego PN
c) sosna
d) brzoza
12. Symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest:
5. Góry Stołowe zbudowane są z:
a) bazaltów
a) puszczyk
b) granitów
b) żubr
c) piaskowców
c) ryś
d) koralowców
d) jeleń
6. Mazurski Park Narodowy powstał w Polsce:
13. Języcznik zwyczajny to:
a) w 1985 r.
a) mech
b) w 1993 r.
b) porost
c) w 1998 r.
c) paproć
d) nie powstał w ogóle
d) grzyb
7. Rezerwat „Czerwone Bagno” występuje na terenie: 14. Charakterystyczna cecha rzekotki drzewnej to:
a) Biebrzańskiego PN
a) gruczoły jadowe na kończynach tylnych
b) Wielkopolskiego PN
b) zdolność do szybkiej zmiany ubarwienia ciała
c) Słowińskiego PN
c) pionowa źrenica
d) Drawieńskiego PN
d) przebiegająca przez środek grzbietu ciemna linia

B/ Oceń prawdziwość zdań
15. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 19. Żółwia błotnego można spotkać w Polsce
występują rysie.
wyłącznie w południowo-wschodniej części kraju.
TAK

NIE

TAK

16. W Polsce mamy obecnie 23 Parki Narodowe.

TAK

NIE

NIE

20. Wszystkie części cisa, z wyjątkiem kwiatów, są
trujące.
TAK

NIE

17. Jezioro Kociołek położone jest na terenie 21. Wiewiórka chętnie wyjada jaja i pisklęta z
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
gniazd ptaków śpiewających.
TAK

NIE

TAK

NIE

18. Ohar gnieździ się w norach królików, lisów oraz 22. Pająk topik podlega w Polsce ochronie prawnej.
innych zwierząt.
TAK

TAK

NIE

NIE

C/ Odpowiedz na pytania
23. Jak nazywa się najmniejszy Park Narodowy w
Polsce?
...................................................................................
24. Który park narodowy chroni najstarsze góry w
Polsce?
...................................................................................
25. Jak nazywa się żyjący w Polsce nietoperz,
którego umaszczenie jest niemal całkowicie czarne?
...................................................................................

26. Podaj nazwę gatunkową chronionego w Polsce
przedstawiciela pierścienic.
...................................................................................
27. Wymień trzech dziko żyjących w Polsce
przedstawicieli rodziny psowatych.
...................................................................................
28. Podaj nazwę gatunkową występującej w Polsce
maliny, podlegającej w naszym kraju ochronie.
...................................................................................

D/ Podaj nazwy gatunkowe chronionych w Polsce roślin i zwierząt przedstawionych na rysunkach
29.

30.

31.

................................................... ..................................................... ...................................................

