
 

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

„Parki Narodowe w Polsce” 
ETAP OKRĘGOWY 

 

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

imię i nazwisko                                              szkoła/klasa 

 

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

nauczyciel prowadzący 
 

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź 
 

1. Która z wymienionych roślin jest pasożytem? 
a. niecierpek pospolity 

b. łuskiewnik różowy 

c. rosiczka okrągłolistna 

d. bluszcz pospolity 

10. Szczyt Diablak znajduje się na terenie: 
a. Parku Narodowego Gór Stołowych 

b. Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

c. Gorczańskiego Parku Narodowego 

d. Babiogórskiego Parku Narodowego 
 

2. Jaźwiec to inna nazwa: 
a. jenota 

b. tchórza 

c. gronostaja 

d. borsuka 

11. Szczyt Rysy ma wysokość: 
a. 1499 m n. p. m. 

b. 1899 m. n. p. m. 

c. 2499 m. n. p. m. 

d. 2799 m. n. p. m. 
 

3. Która z poniższych roślin nie podlega w Polsce 
ochronie prawnej? 
a. języcznik zwyczajny 

b. gajowiec żółty 

c. kotewka orzech wodny 

d. grzybienie białe 

12. Które z poniższych zdań jest fałszywe? 
a. Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego można 

podziwiać tzw. ruchome wydmy. 

b. Słowiński Park Narodowy to Światowy Rezerwat Biosfery. 

c. Przez Roztoczański Park Narodowy przepływa rzeka Wieprz. 

d. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego można  

spotkać m.in. takie ptaki jak: rycyk, dubelt, derkacz. 
 

4. Które z wymienionych zwierząt nie należy do gryzoni? 
a. suseł 

b. świstak 

c. ryjówka 

d. bóbr 

13.  Pielgrzymy to formy skalne zlokalizowane na terenie: 
a. Parku Narodowego Gór Stołowych 

b. Karkonoskiego Parku Narodowego 

c. Magurskiego Parku Narodowego 

d. Tatrzańskkiego Parku Narodowego 
 

5. Który z wymienionych ptaków potrafi chodzić po 
pniu drzewa głową w dół? 
a. dzięcioł duży 

b. kowalik 

c. pełzacz leśny 

d. lelek kozodój 
 

14. Na terenie którego z wymienionych parków 
narodowych znajdują się źródliska rzeki Wisłok? 
a. Park Narodowy Gór Stołowych 

b. Magurski Park Narodowy 

c. Babiogórski Park Narodowy 

d. Tatrzański Park Narodowy 

6. Kijanki którego z poniższych płazów osiągają 

największe rozmiary? 
a. rzekotka drzewna 

b. ropucha szara 

c. kumak nizinny 

d. grzebiuszka ziemna 
 

15. Poleski Park Narodowy został utworzony ze względu 
na cenne: 

a. ruchome wydmy 

b. wzniesienia moreny czołowej i rynny polodowcowe 

c. tereny torfowo-bagienne 

d. formacje skalne 
 

7. Różanka to: 
a. roślina zielna 

b. ślimak  

c. ważka 

d. ryba 

 
 

16. Która z wymienionych roślin jest charakterystyczna 
wyłącznie dla Babiogórskiego Parku Narodowego? 
a. okrzyn jeleni 

b. pajęcznica liliowata 

c. dzwonek alpejski 

d. starzec górski 

 



 

8. W którym z wymienionych parków narodowych 

możemy spotkać podkowca małego? 
a. Wielkopolski Park Narodowy 

b. Woliński Park Narodowy 

c. Ojcowski Park Narodowy 

d. Drawieński Park Narodowy 
 

17. Na terenie którego z wymienionych parków 

narodowych nie ma jezior? 
a. Poleski Park Narodowy 

b. Woliński Park Nardodowy 

c. Tatrzański Park Narodowy 

d. Kampinoski Park Narodowy 
 

9. Jeziora lobeliowe chronione są: 
a. w Wigierskim Parku Narodowym 

b. w Wielkopolskim Parku Narodowym 

c. w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” 

d. w Drawieńskim Parku Narodowym 

 

18. Jaskinia Mylna znajduje się na terenie: 
a. Tatrzańskiego Parku Narodowego 

b. Karkonoskiego Parku Narodowego 

c. Ojcowskiego Parku Narodowego 

d. Parku Narodowego Gór Stołowych 
 

 
 

B/ Odpowiedz na pytania 
 

19. Wymień trzech dziko żyjących w Polsce 

przedstawicieli rodziny psowatych. 
 

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

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

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

23. Na terenie jakich parków narodowych znajdują 

się następujące obiekty: 
 

Jezioro Gardno – ............................................................ 
Tarnica – ......................................................................... 

Trzy Korony – ................................................................. 
 

20. Jaki kolor mają kwiaty glistnika jaskółcze ziele? 
 

 

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

24. Symbolem którego parku narodowego jest 

salamandra plamista? 
 

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

21. Który z polskich parków narodowych zagrożony 
jest projektem organizacji Olimpiady Zimowej? 
 

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

25. Który polski park narodowy powstał jako 
pierwszy? 
 

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

22. O jakiej porze roku niedźwiedź brunatny rodzi  
młode? 
 

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

26. Przez który polski park narodowy przepływa 
rzeka Płociczna? 
 

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

 

C/ Podaj nazwy gatunkowe zwierząt oraz grzyba, przedstawionych na rysunkach 
  

27. 
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