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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 
 

1. Jaki gatunek drzewa przeważa w lasach 
Wielkopolskiego Parku Narodowego? 
a) dąb szypułkowy 
b) klon zwyczajny 
c) lipa szerokolistna 
d) sosna zwyczajna 
 

7. Jakie drzewo dominuje w reglu górnym  
w Karkonoskim Parku Narodowym? 
a) buk 
b) sosna  
c) świerk 
d) jodła 
 

2. Symbolem Wolińskiego Parku Narodowego jest: 
a) kania ruda 
b) myszołów 
c) bielik 
d) orzeł przedni 
 

8. Niepylak apollo występuje w: 
a) Białowieskim PN 
b) Pienińskim PN 
c) Biebrzańskim PN 
d) Kampinoskim PN 
 

3. Które przyporządkowanie nazwy parku narodowego 
do występującego w nim ssaka jest prawidłowe? 
a) Wielkopolski PN – zając bielak 
b) Karkonoski PN – ryjówka średnia 
c) Białowieski PN – chomik europejski 
d) Ojcowski PN – podkowiec mały 

 

9. W którym z wymienionych parków narodowych 
możemy zobaczyć muflona? 
a) Karkonoskim PN 
b) Poleskim PN 
c) Roztoczańskim PN 
d) PN „Ujście Warty” 

 

4. Aldrowanda pęcherzykowata, wełnianka delikatna –  
te dwa gatunki możemy spotkać w: 
a) Karkonoskim PN 
b) Poleskim PN 
c) Kampinoskim PN 
d) PN „Ujście Warty” 
 

10. Które z poniższych zdań dotyczy Biebrzańskiego 
Parku Narodowego? 
a) największy polski park narodowy 
b) najmniejszy polski park narodowy 
c) najstarszy polski park narodowy 
d) najmłodszy polski park narodowy 

 

5. Darniówka tatrzańska, występująca w Tatrzańskim 
oraz Babiogórskim Parku Narodowym to: 
a) trawa porastająca murawy w piętrze halnym 
b) roślina należąca do rodziny gruboszowatych, 
rosnąca w szczelinach skalnych 

c) motyl 
d) niewielki gryzoń 

 

11. W którym z poniższych parków narodowych 
chamedafne północna ma swoje najdalej na 
południowy zachód wysunięte stanowisko w Europie? 
a) PN „Bory Tucholskie” 
b) Drawieński PN 
c) Kampinoski PN 
d) Biebrzański PN 

 

6. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 
a) najmłodszym polskim parkiem narodowym jest 
Magurski PN 

b) sóweczka to liczny ptak lęgowy Wielkopolskiego PN 
c) „Struga Siedmiu Jezior” znajduje się na terenie 
PN „Bory Tucholskie” 

d) ryś NIE występuje w Kampinoskim PN 
 

12. Gapiak i Żabiak to: 
a) skały w Stołowogórskim PN 
b) śródleśne oczka wodne w Wielkopolskim PN 
c) szczyty w Magurskim PN 
d) stawy w Tatrzańskim PN 
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13. Które ze zbiorowisk leśnych, występujących w 
Roztoczańskim Parku Narodowym zajmuje największą 
powierzchnię? 
a) grąd  
b) ols 
c) buczyna 
d) łęg 
 

19. Najbardziej charakterystycznymi utworami 
przyrody nieożywionej w Świętokrzyskim Parku 
Narodowym są: 
a) wodospady 
b) źródliska 
c) gołoborza 
d) jaskinie 
 

14. Rzeka Wieprz przepływa przez: 
a) Poleski PN 
b) Roztoczański PN 
c) Białowieski PN 
d) Narwiański PN 

 

20. Symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest: 
a) gęgawa 
b) batalion 
c) kszyk 
d) rycyk 

 

15. W którym z wymienionych parków narodowych 
występuje salamandra plamista? 
a) Świętokrzyski PN 
b) Bieszczadzki PN 
c) Wielkopolski PN 
d) Słowiński PN 

 

21. Który z wymienionych gatunków występuje  
w Gorczańskim Parku Narodowym? 
a) głuszec 
b) świstun 
c) świstak 
d) kozica 

 

16. W którym z wymienionych parków narodowych 
występuje niedźwiedź brunatny? 
a) PN „Bory Tucholskie” 
b) Magurski PN 
c) Woliński PN 
d) Poleski PN 
 

22. Który z wymienionych ptaków odbywa regularnie 
lęgi na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”? 
a) krwawodziób 
b) bernikla białolica 
c) uhla 
d) gęś krótkodzioba 

 

17. Największe spośród wymienionych jezior  
w Wielkopolskim Parku Narodowym to: 
a) Jezioro Budzyńskie 
b) Jezioro Góreckie 
c) Jezioro Skrzynka 
d) Jezioro Jarosławieckie 
 

23. Największą powierzchnię w Drawieńskim Parku 
Narodowym zajmują: 
a) torfowiska 
b) lasy 
c) jeziora 
d) łąki 

 

18. Które przyporządkowanie nazwy parku 
narodowego do rosnącej w nim na naturalnym 
stanowisku rośliny jest prawidłowe? 
a) Tatrzański PN – rogownica alpejska 
b) Karkonoski PN – sosna limba 
c) Biebrzański PN – gnidosz królewski 
d) Świętokrzyski PN – szachownica kostkowata 

 

24. Jak nazywa się najczęściej spotykany  
w Narwiańskim Parku Narodowym zespół leśny,  
o charakterystycznej, kępkowej strukturze? 
a) ols porzeczkowy 
b) bór świerkowy 
c) bór sosnowy 
d) grąd środkowoeuropejski 
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