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ETAP SZKOLNY 
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imię i nazwisko 
 

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

                                   szkoła, klasa                                                                      nauczyciel prowadzący 
 

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Które z wymienionych jezior, występujących 
na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
jest największe? 
a) Jezioro Góreckie 

b) Jezioro Witobelskie 

c) Jezioro Łódzko-Dymaczewskie 

d) Jezioro Lipno 
 

7. Który z wymienionych gatunków ptaków 
odbywa lęgi na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego? 
a) gęś zbożowa 

b) pomurnik 

c) kania czarna 

d) siwerniak 
 

2. Które z wymienionych zwierząt jest rybą? 
a) piekielnica 

b) wodnik 

c) zatoczek pospolity 

d) błotniarka stawowa 

8. Jelonek rogacz zamieszkuje głównie: 
a) młodniki sosnowe 

b) stare drzewostany dębowe 

c) pola uprawne i łąki 

d) brzegi rzek, stawów i jezior 
 

3. Największy głaz narzutowy w okolicach 
Poznania, znajdujący się na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego nazywa się: 
a) Głaz Wielkopolski 

b) Głaz Leśników 

c) Kamień Wielkopolski 

d) Olbrzym Kamienny 
 

9. Które z wymienionych drzew jest gatunkiem 
dominującym w Wielkopolskim Parku 
Narodowym? 
a) olsza 

b) grab 

c) brzoza 

d) sosna 
 

4. Który z wymienionych ptaków gnieździ się na 
terenie Polski jedynie w lasach Sudetów i 
Karpat? 
a) turkawka 

b) srokosz 

c) drozd obrożny 

d) ortolan 

10. Który z wymienionych gatunków 
występujących na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego jest obcego pochodzenia? 
a) dąb czerwony 

b) modrzew 

c) zimoziół północny 

d) olsza czarna 
 

5. Która z wymienionych roślin zakwita 
najwcześniej? 
a) dziurawiec zwyczajny 

b) zawilec gajowy 

c) jaskier polny 

d) grzybienie białe 
 

11. W którym roku utworzono Wielkopolski 
Park Narodowy? 
a) 1885 

b) 1911 

c) 1940 

d) 1957 
 

6. Którą z wymienionych roślin spotkamy na 
terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego? 
a) okrzyn jeleni 

b) jarząb brekinia 

c) goryczka trojeściowa 

d) języcznik zwyczajny 
 

12. Liście którego z wymienionych gatunków drzew 
i krzewów posiadają niesymetryczną nasadę? 
a) leszczyna pospolita 

b) grab zwyczajny 

c) wiąz szypułkowy 

d) głóg dwuszyjkowy 

 



13. Rezerwat ścisły „Grabina”, położony na terenie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, znajduje się: 
a) nad jeziorem Witobelskim 

b) przy południowym końcu Jeziora Góreckiego 

c) w Rogalinku 

d) nad jeziorem Jarosławieckim 
   

19. Który z wymienionych ssaków odżywia się 
głównie owadami? 
a) mopek 

b) popielica 

c) suseł perełkowany 

d) darniówka pospolita 

14. Którego z wymienionych gadów nie spotkamy 
w Wielkopolskim Parku Narodowym? 
a) gniewosz 

b) padalec 

c) wąż Eskulapa 

d) zaskroniec 
 

20. Która z wymienionych roślin jest rośliną 
wodną? 
a) kokorycz pusta 

b) grążel żółty 

c) podbiał pospolity 

d) dębik ośmiopłatkowy 

15. Orlica pospolita, podrzeń żebrowiec, 
zanokcica murowa, to: 
a) paprotniki 

b) ślimaki 

c) motyle 

d) chrząszcze 
 

21. Która z wymienionych roślin pochodzi z 
Ameryki Północnej? 
a) klon zwyczajny 

b) dąb bezszypułkowy 

c) jarząb pospolity 

d) robinia akacjowa 

16. Który z wymienionych gatunków roślin 
występujących na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego podlega w Polsce ochronie gatunkowej? 
a) goździk siny 

b) przytulia leśna 

c) zawilec gajowy 

d) miodunka ćma 
 

22. Który z wymienionych owadów 
występujących na terenie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego jest szkodnikiem sosny? 
a) opiętek dwuplamkowy 

b) cetyniec większy 

c) wonnica piżmówka 

d) drwionek okrętowiec 
 

17. Który z wymienionych gatunków jest 
jajożyworodny? 
a) traszka grzebieniasta 

b) zaskroniec zwyczajny 

c) żmija zygzakowata 

d) żółw błotny 
 

23. Która z wymienionych roślin należy do 
rodziny storczykowatych? 
a) obrazki plamiste 

b) obuwik pospolity 

c) czyściec leśny 

d) lnica pospolita 

18. Który z wymienionych płazów występujących 
na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego 
posiada jaskrawo ubarwiony spód ciała? 
a) kumak nizinny 

b) grzebiuszka ziemna 

c) ropucha szara 

d) żaba trawna 
 

24. Jakiego koloru kwiaty posiada pięciornik 
gęsi?  
a) białego 

b) czerwonego 

c) żółtego 

d) zielonego 

 

B/ Odpowiedz na pytania 
 

25. Jak nazywa się najwyższe wzniesienie w 
Wielkopolskim Parku Narodowym? 
 

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

27. Jak nazywa się najmniejsze jezioro w 
Wielkopolskim Parku Narodowym? 
 

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

26. Podaj nazwę gatunkową płaza, 
posiadającego największe kijanki spośród 
wszystkich płazów występujących w Polsce. 
 

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

28. Jak nazywa się występujący w Polsce 
pająk, który większość życia spędza pod wodą? 
 
 

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

 


