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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź.
1. Którą z wymienionych roślin spotkamy na
terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego?
a) szachownica kostkowata
b) wiciokrzew pomorski
c) dziewięćsił popłocholistny
d) lobelia jeziorna

6. Dla którego z wymienionych ptaków WPN-u
zabudowania stanowią główne miejsce gniazdowania?
a) lerka
b) dymówka
c) pleszka
d) grzywacz

2. Która z wymienionych roślin, rosnących na
terenie WPN-u, podlega w Polsce ochronie
gatunkowej?
a) dąb szypułkowy
b) konwalijka dwulistna
c) czworolist pospolity
d) jarząb brekinia

7. Którą z wymienionych roślin spotkamy na
terenie borów porastających głównie piaszczyste
gleby w WPN-ie?
a) przylaszczka pospolita
b) borówka brusznica
c) ziarnopłon wiosenny
d) kosaciec żółty

3. Tygrzyk paskowany, spotykany w WPN-ie,
występuję głównie w następującym środowisku:
a) budynki
b) korony drzew
c) spróchniałe pnie
d) roślinność zielna w miejscach nasłonecznionych

8. Najwyższe wzniesienie WPN-u – Osowa Góra,
osiąga wysokość:
a) 109 m n.p.m.
b) 132 m n.p.m.
c) 156 m n.p.m.
d) 170 m n.p.m.

4. Łęgi wiązowo-jesionowe, występujące w
Wielkopolskim Parku Narodowym, porastają:
a) tereny stale zabagnione
b) żyzne ziemie w pobliżu jezior i cieków wodnych
c) ubogie gleby bielicowe
d) suche, trawiaste zbocza

9. Które z wymienionych zwierząt to chrząszcz
odżywiający się głównie drewnem sosny?
a) tęcznik liszkarz
b) przypłaszczek granatek
c) brudnica mniszka
d) pomrów czarniawy

5. Racicznica zmienna, występująca na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego to:
a) porost
b) chrząszcz
c) małż
d) ssak

10. Która z wymienionych roślin rosnących w
WPN-ie zakwita najwcześniej?
a) zawilec gajowy
b) sosna zwyczajna
c) wiciokrzew pomorski
d) czworolist pospolity

11. Ekspansję którego z wymienionych gatunków
obserwuje się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat na terenie WPN-u?
a) żywotnik zachodni
b) niecierpek drobnokwiatowy
c) konwalijka dwulistna
d) goździk piaskowy

18. Który z wymienionych ptaków, odbywających
lęgi na terenie WPN-u, występuje głównie w
środowisku wodnym?
a) cyraneczka
b) krętogłów
c) dzierlatka
d) kopciuszek

12. Które z wymienionych drzew rosnących na
terenie WPN-u to gatunek obcy dla naszej
flory?
a) klon polny
b) klon jesionolistny
c) grab
d) jarząb brekinia

19. Ile wynosi procentowy udział powierzchni
drzewostanów sosnowych w ogólnej powierzchni
drzewostanów leśnych w WPN?
a) ok. 20%
b) ok. 50%
c) ok. 70%
d) ok. 95%

13. Który z wymienionych płazów, spotykanych na
terenie WPN-u, nazywany jest żabą czosnkową?
a) rzekotka drzewna
b) ropucha paskówka
c) ropucha szara
d) grzebiuszka ziemna

20. Które z wymienionych zwierząt, spotykanych
w WPN-ie, nazywane jest miedzianką?
a) kania ruda
b) gniewosz plamisty
c) ślimak ogrodowy
d) rusałka admirał

14. Która z wymienionych roślin, występujących
nad
jeziorami
Wielkopolskiego
Parku
Narodowego, rozmnaża się w Europie wyłącznie
wegetatywnie?
a) oczeret jeziorny
b) pałka wąskolistna
c) tatarak zwyczajny
d) turzyca błotna

21. Nazwa obszaru ochrony ścisłej „Pod
Dziadem”, obejmującego ochroną odradzający
się las dębowo–grabowy, pochodzi od:
a) głazu
narzutowego,
który
kształtem
przypomina głowę mężczyzny
b) rosnącego tu, potężnego buka
c) nieistniejącego już, potężnego dębu
d) istniejącej tu kiedyś pustelni

15. Które z wymienionych jezior, występujących
na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego,
jest najgłębsze?
a) Jezioro Góreckie
b) Jezioro Witobelskie
c) Jezioro Budzyńskie
d) jezioro Skrzynka

22. Która z wymienionych roślin, występujących
w jeziorach WPN-u, jest zwykle całkowicie
zanurzona w wodzie?
a) grążel żółty
b) grzybień biały
c) rogatek sztywny
d) oczeret jeziorny

16. Która z wymienionych ryb żyje w Warcie,
na terenie WPN-u?
a) boleń
b) kur rogacz
c) babka czarna
d) śledź

23. Który z wymienionych ptaków gniazduje na
terenie WPN-u?
a) gęś białoczelna
b) perkoz dwuczuby
c) płaskonos
d) bielaczek

17. Który z wymienionych ptaków, występujących w
WPN-ie i należących do rodziny dzięciołów, regularnie
odlatuje z Polski na zimę?
a) dzięcioł czarny
b) dzięciołek
c) krętogłów
d) dzięcioł średni

24. Które
z
wymienionych
zwierząt,
występujących w WPN-ie, jest związane ze
środowiskiem wodnym?
a) cetyniec mniejszy
b) kowalik
c) zaskroniec
d) jaszczurka zwinka

