Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów

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

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Który z wymienionych
nadrzewny tryb życia?
a. badylarka
b. popielica
c. łasica
d. tchórz

ssaków

prowadzi 10. Który z wymienionych parków narodowych ma
największą powierzchnię?
a. Kampinoski Park Narodowy
b. Tatrzański Park Narodowy
c. Biebrzański Park Narodowy
d. Bieszczadzki Park Narodowy

2. Przylaszczka to roślina, której kwiaty mają kolor:
a. niebieski
b. czerwony
c. żółty
d. biały

11. Które z wymienionych drzew traci igły na zimę?
a. sosna
b. cis
c. świerk
d. modrzew

3. Płucnica islandzka to:
a. chrząszcz żerujący na próchniejących drzewach
b. gatunek
motyla
występujący
na
terenach
uprzemysłowionych
c. jadalny, naziemny porost
d. niebiesko kwitnąca roślina o właściwościach
leczniczych

12. Gołoborza to:
a. tzw. „łyse polanki” w borach bażynowych
b. podszczytowe zgrupowanie głazów, pozbawione
drzew
c. bezleśne grzbiety i łąki górskie
d. niewielkie pozbawione roślinności śródleśne
jeziorka

4. Która z wymienionych roślin jest owadożerna?
a. parzydło leśne
b. żmijowiec czerwony
c. tłustosz pospolity
d. gnidosz królewski

13. Co stanowi podstawę pokarmu zimorodka?
a. ryby
b. ważki
c. ślimaki
d. drobne płazy

5. Języcznik zwyczajny to:
a. mech
b. porost
c. grzyb
d. paproć

14. Symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest:
a. puszczyk
b. żubr
c. ryś
d. jeleń

6. U którego z wymienionych gatunków płazów samce
w okresie godowym wydają charakterystyczny odgłos
przypominający trel kanarka?
a. ropucha zielona
b. kumak nizinny
c. żaba śmieszka
d. ropucha szara

15. W lesie liściastym wiele roślin runa kwitnie
jednocześnie wczesną wiosną, gdyż:
a. wówczas jest najwięcej owadów mogących je zapylić
b. jedynie wtedy do runa dociera wystarczająca ilość światła
c. masowy pojaw zmniejsza ryzyko zerwania pojedynczego kwiata
d. rośliny te przez cały rok kwitną równie intensywnie,
a wiosną jest to najbardziej widoczne

7. Rzeka Narewka przepływa przez teren:
a. Roztoczańskiego Parku Narodowego
b. Narwiańskiego Parku Narodowego
c. Białowieskiego Parku Narodowego
d. Poleskiego Parku Narodowego

16. Co to jest orzechówka?
a. muchówka, której larwy odżywiają się orzechami
b. niewielki nadrzewny gryzoń
c. występujący w naszych lasach krzew liściasty
d. ptak z rodziny krukowatych

8. Które z wymienionych zwierząt nigdy nie żywi się 17. Które z wymienionych drzew i krzewów zakwita
padliną?
najwcześniej?
a. kruki
a. kasztanowiec
b. gacki
b. sosna
c. borsuki
c. grochodrzew
d. grabarze
d. leszczyna
9. Krety głównie odżywiają się:
a. ziemią
b. mrówkami
c. chrząszczami
d. dżdżownicami

18. Które z wymienionych zwierząt nie jest owadem?
a. kątnik domowy
b. jelonek rogacz
c. nadobnica alpejska
d. modliszka zwyczajna

B/ Odpowiedz na pytania
19. Wymień występujące w Polsce 4 gatunki traszek.
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

23. Jak nazywamy głos wydawany przez żurawie?

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

20. Jak nazywa się park narodowy, na terenie 24. Podaj nazwę gatunku występującej w Polsce kuny,
którego znajduje się Jezioro Kociołek?
u której jasna plama na szyi rozwidla się ku dołowi.
.......................................................

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

21. Uzupełnij nazwy gatunkowe wymienionych roślin
chronionych w Polsce:
podrzeń .............................................................................
lilia.......... .........................................................................
malina ...............................................................................

25. Jakie parki narodowe są położone najbliżej
następujących miejscowości?:
Międzyzdroje – ...............................................................
Warszawa –......................................................................
Słupsk –............................................................................

22. Jak nazywa się największy żyjący w Polsce gryzoń?

26. Jak nazywa się najmniejszy park narodowy w Polsce?

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

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

C/ Podaj nazwy gatunkowe roślin i zwierząt, które przedstawiono na rysunkach
27.

28.

29.

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

