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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Mazurski Park Narodowy powstał w Polsce: 
a) w 1985 r. 

b) w 1993 r. 

c) w 1998 r. 

d) nie powstał w ogóle 
 

7. Rezerwat „Czerwone Bagno” występuje na terenie: 
a) Biebrzańskiego PN 

b) Wielkopolskiego PN 

c) Słowińskiego PN 

d) Drawieńskiego PN 
 

2. Który z wymienionych PN wchodzi w skład 

Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty 
Wschodnie”? 
a) Tatrzański PN 

b) Bieszczadzki PN 

c) Karkonoski PN 

d) Pieniński PN 
 

8. Pierwszym utworzonym w Polsce parkiem 

narodowym o charakterze torfowiskowo-
bagiennym był: 
a) Poleski PN 

b) Narwiański PN 

c) Wigierski PN 

d) Biebrzański PN 
 

3. Największy w Europie Środkowej kompleks 

torfowisk chroniony jest na terenie: 
a) Narwiańskiego PN 

b) Słowińskiego PN 

c) Wigierskiego PN  
d)    Biebrzańskiego PN 
 

9. Park narodowy, jako forma ochrony prawnej, 

obejmuje obszar nie mniejszy niż: 
a) 1500 ha 

b) 1000 ha 

c) 500 ha  

d) 100 ha 
 

4. Ile jaskiń jest dostępnych dla turystów w 
Tatrzańskim Parku Narodowym? 
a) 2 

b) 6 

c) 15 

d) 41 
 

10. Które z wymienionych typów lasów dominują w 
paśmie regla dolnego w Magurskim Parku Narodowym? 
a) bory świerkowe 

b) buczyny 

c) grądy 

d) łęgi 
 

5. W którym z wymienionych parków 

narodowych nie można spotkać niedźwiedzia? 
a) Babiogórski PN 

b) Białowieski PN 

c) Bieszczadzki PN 

d) Tatrzański PN 
 

11. Na terenie którego parku narodowego stoi 

zamek w Czorsztynie? 
a) Ojcowskiego PN 

b) Świętokrzyskiego PN 

c) Pienińskiego PN 

d) Bieszczadzkiego PN 
 

6. „Suchary” to: 
a) zbiorowiska roślinności sucholubnej, 

występujące na terenie Kampinoskiego PN 

b) pozbawione roślinności obszary położone na 

terenie Roztoczańskiego PN 

c) zbiorowiska porostów występujące w piętrze 

alpejskim na terenie Tatrzańskiego PN 

d) małe, dystroficzne jeziorka śródleśne, 

występujące na terenie Wigierskiego PN 
 

12. Które z wymienionych zbiorowisk leśnych 
dominują na terenie Białowieskiego Parku 

Narodowego? 
a) bory 

b) łęgi 

c) olsy 

d) lasy dębowo-grabowe 

 

 



 

13. Po powiększeniu w 1998 r. Białowieski PN 
obejmuje następujący fragment polskiej części 

Puszczy Białowieskiej: 
a) ponad 80 % 

b) ok. 60 % 

c)    ok. 20 % 
d)    niespełna 5 % 

16. Na terenie którego z wymienionych parków 
narodowych rogownica alpejska posiada swoje 

jedyne stanowisko w Polsce? 
a) Magurski PN 

b) Gorczański PN 

c) Tatrzański PN 

d) Babiogórski PN  
 

14. W którym z wymienionych parków 
narodowych nie spotkamy salamandry plamistej? 
a) Wielkopolski PN 

b) Magurski PN 

c) Gorczański PN 

d) Tatrzański PN 
 

17. W jakim okresie powstało w Polsce najwięcej 
parków narodowych? 
a) lata 40-te 

b) lata 60-te 

c) lata 70-te 

d) lata 90-te 
 

15. W którym z wymienionych parków 

narodowych można spotkać węża Eskulapa? 
a) Białowieski PN 

b) Bieszczadzki PN 

c) Woliński PN 

d) PN „Bory Tucholskie” 
 

18. Reliktem polodowcowym w Wolińskim Parku 

Narodowym jest: 
a) zimoziół północny 

b) pajęcznica liliowata 

c) mikołajek nadmorski 

d) wiciokrzew pomorski 
 

 

B/ Odpowiedz na pytania 
 

19. Jak nazywa się góra w Świętokrzyskim Parku 
Narodowym, na której chronione jest stanowisko 

modrzewia polskiego? 
 

 

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

23. Panoramę którego z parków narodowych 
oglądać można z wieży widokowej na wzgórzu 

Rowokół koło Smołdzina? 
 

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

20. Siedziba którego parku narodowego znajduje 
się w Zwierzyńcu? 
 

 

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

 

24. Na terenie którego parku narodowego 
znajduje się rezerwat „Bagno Bubnów”? 

 

 

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

 

21. Symbolem którego parku narodowego jest 

batalion? 
 

 

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

 

25. Na terenie którego parku narodowego 

znajduje się Dolina Chochołowska? 
 

 

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

 

22. Podaj nazwę gatunkową drzewa, którego 

jedyne w Polsce stanowisko znajduje się na 
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. 
 

 

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

 

26. Na terenie którego parku narodowego 

znajduje się sztuczne Jezioro Turkusowe? 
 

 

 

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

 
 

 
27. Wymień polskie parki narodowe, zaliczane do Światowych Rezerwatów Biosfery. 
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