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dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych 
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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź  

 

1. Który z wymienionych gadów występuje w 
Tatrzańskim Parku Narodowym? 
a) wąż Eskulapa 
b) jaszczurka żyworodna 
c) gniewosz plamisty 
d) żółw błotny 
 

7. Sit skucina występuje w Tatrzańskim 
Parku Narodowym głównie: 
a) nad potokami w reglu dolnym 
b) w lasach świerkowych regla górnego 
c) jako składnik wysokogórskich muraw 
d) w stawach 

2. Która z wymienionych cech dotyczy świstaka? 
a) temperatura ciała zwierzęcia w trakcie snu 

zimowego spada do ok. 20oC 
b) podlega w Polsce ścisłej ochronie 

gatunkowej 
c) należy do rodziny nornikowatych 
d) zwierzęta żyją pojedynczo 
 

8. Wschodniokarpackie łąki, występujące ponad 
piętrem buczyny w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym nazywamy: 
a) piargami 
b) gołoborzami 
c) połoninami 
d) turniami 
 

3. Drawieński Park Narodowy położony jest:  
a) w północno-zachodniej części kraju 
b) w północno-wschodniej części kraju 
c) w południowo-zachodniej części kraju 
d) w południowo-wschodniej części kraju 
 

9. W jakim środowisku w Tatrach możemy spotkać głuszca? 
a)  stare bory iglaste 
b) niewielkie polany w piętrze kosodrzewiny 
c) zręby leśne, głównie w reglu dolnym 
d) wrzosowiska 
 

4. Na terenie którego z wymienionych parków 
narodowych występuje żółw błotny? 
a) Drawieński 
b) Wielkopolski 
c) „Ujście Warty” 
d) Gorczański 

10. Która z wymienionych cech nie dotyczy 
niedźwiedzia brunatnego? 
a) nie potrafi pływać 
b) jest wszystkożerny 
c) ruja odbywa się w lecie 
d) poród odbywa się podczas snu zimowego 
 

5. Płochacz halny to: 
a) porost 
b) storczyk 
c) owad 
d) ptak 
 

11. Stado kozic to: 
a) watacha 
b) kozel 
c) kierdel 
d) kierdon 

6. Który z wymienionych typów lasów przeważa 
w Białowieskim Parku Narodowym? 
a) buczyna 
b) oles 
c) grąd 
d) łęg 

12. Osowa Góra to najwyższe wzniesienie 
którego z wymienionych parków? 
a) Magurski 
b) Wielkopolski 
c) Babiogórski 
d) Gorczański 
 

 



 

13. Ile igieł w pęczku ma limba? 
a) dwie 
b) trzy 
c) cztery 
d) pięć 

18. Jakiego koloru kwiaty ma omieg górski? 
a) białego 
b) żółtego 
c) czerwonego 
d) fioletowego 
 

14. Symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego 
jest: 
a) bielik 
b) łoś 
c) batalion 
d) puszczyk 

19. Piętro kosodrzewiny rozciąga się w 
Tatrach: 
a) od ok. 1000 m n.p.m. do ok. 1300 m n.p.m. 
b) od ok. 1400 m n.p.m. do ok. 1500 m n.p.m. 
c) od ok. 1550 m n.p.m. do ok. 1800 m n.p.m. 
d) od ok. 1900 m n.p.m. do ok. 2000 m n.p.m. 
 

15. Na terenie którego z wymienionych parków 
narodowych znajduje się Rezerwat „Chełmowa 
Góra”? 
a) Magurski  
b) Świętokrzyski 
c) Gorczański 
d) Tatrzański 
 

20. W którym z wymienionych parków 
narodowych okrzyn jeleni ma swoje jedyne 
stanowisko w Polsce? 
a) Babiogórski 
b) Tatrzański 
c) Ojcowski 
d) Poleski 

16. Który z wymienionych parków narodowych 
należy do światowej sieci Rezerwatów Biosfery? 
a) Wielkopolski  
b) Białowieski 
c) „Ujście Warty” 
d) „Bory Tucholskie” 
 

21. W którym z wymienionych parków 
narodowych występują dzikie koniki polskie? 
a) Słowiński 
b) Roztoczański 
c) Gór Stołowych 
d) Białowieski 

17. W którym z wymienionych parków 
przeważają torfowiska? 
a) Wigierski 
b) Drawieński 
c) Kampinoski 
d) Poleski 
 

22. Która z wymienionych jaskiń występuje na 
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego? 
a) Łokietka 
b) Mylna 
c) Raptawicka 
d) Miętusia 

 
 

B/ Odpowiedz na pytania 
 
 

23. Podaj nazwę gatunkową największej z sów 
odbywających lęgi w Tatrzańskim Parku 
Narodowym. 
 

PUCHACZ 
 

25. Jak nazywa się park narodowy położony w 
pobliżu stolicy Polski? 
 

KAMPINOSKI PARK NARODOWY 
 

24. Wymień polskie parki narodowe położone 
nad morzem. 
 

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY 
WOLIŃSKI PARK NARODOWY 
 

26. Podaj nazwę gatunkową drzewa 
dominującego w borach regla górnego w Tatrach 
 

 
ŚWIERK POSPOLITY  
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ETAP SZKOLNY 

 

Prawidłowe odpowiedzi i punktacja 
 

A/ 
Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt. 

 

1. b  7.   c 
2.  b 8.   c 
3.  a 9.   a 
4.  a 10.  a 
5.  d 11.  c 
6.  c 12.  b 

 
 

13.  d  18.  b 
14.  c 19.  c 
15.  b 20.  a 
16.  b 21.  b 
17.  d 22.  a 

 

B/ 
 

23.  
PUCHACZ – 1 pkt. 
 

25.  
KAMPINOSKI PARK NARODOWY – 1 pkt. 

24.  
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY – 0,5 pkt 
WOLIŃSKI PARK NARODOWY – 0,5 pkt. 

26. 
 
ŚWIERK POSPOLITY – 1 pkt. 
 

 
Protokół należy wysłać najpóźniej 13 listopada 2006 r. 

 
 


