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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź.

1. Która z wymienionych roślin, występujących
na terenie TPN, podlega w Polsce ochronie
gatunkowej?
a) zawilec narcyzowy
b) trybula leśna
c) powojnik alpejski
d) złocień właściwy

5. Który z wymienionych ptaków Tatrzańskiego
Parku Narodowego posiada białe gardło, pierś i
górę brzucha?
a) orzechówka
b) pluszcz
c) pomurnik
d) siwerniak

2. Jaki kolor mają kwiaty miłosny górskiej?
a) zielony
b) niebieski
c) biały
d) różowy

6. Staw
a) w
b) w
c) w
d) w

3. Aster alpejski rośnie głównie:
a) w lasach liściastych
b) na skalnych półkach, w szczelinach
skalnych
c) nad potokami
d) na podmokłych łąkach

7. Który z wymienionych
występuje w Tatrach?
a) żaba trawna
b) gniewosz plamisty
c) rzekotka drzewna
d) wąż Eskulapa

4. U
którego
z
wymienionych
gatunków
nietoperzy, występujących w TPN, uszy w czasie
spoczynku najczęściej są ukryte pod skrzydłami?
a) mroczek posrebrzany
b) gacek brunatny
c) nocek wąsatek
d) mopek

8. Która z wymienionych roślin występuje
w Tatrach na wysokości co najmniej 1400
m n.p.m.?
a) lilia złotogłów
b) omieg kozłowiec
c) świerząbek orzęsiony
d) kukułka plamista

Wole Oko znajduje się:
Dolinie Roztoki
Dolinie Chochołowskiej
Dolinie Suchej Wody
Dolinie Pięciu Stawów Polskich
płazów

i

gadów

9. Który z wymienionych szczytów Tatrzańskiego
Parku Narodowego położony jest w Tatrach
Zachodnich?
a) Świnica
b) Wołowiec
c) Kozi Wierch
d) Mięguszowiecki Szczyt

14. Które
z
wymienionych
zwierząt,
występujących na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego, to gryzoń?
a) nocek duży
b) darniówka tatrzańska
c) ryjówka górska
d) mroczek późny

10. Którą z wymienionych roślin spotkamy
tylko w Tatrach?
a) ostróżka tatrzańska
b) kuklik górski
c) skalnica tatrzańska
d) warzucha tatrzańska

15. Która z wymienionych jaskiń w TPN
znajduje się w Dolinie Kościeliskiej?
a) Bańdzioch Kominiarski
b) Raptawicka
c) Kasprowa Niżna
d) Kalacka

11. Lasy i zarośla kosodrzewiny zajmują:
a) ok. 20% powierzchni TPN
b) ok. 40% powierzchni TPN
c) ok. 70% powierzchni TPN
d) ok. 90% powierzchni TPN

16. Do jakiej rodziny należy różeniec górski?
a) różowate
b) baldaszkowate
c) storczykowate
d) gruboszowate

12. Ciemiężyca zielona to:
a) skorupiak żyjący w stawach tatrzańskich
b) pasożytniczy chrząszcz odżywiający
się drewnem świerka
c) paproć rosnąca w miejscach podmokłych
d) silnie trująca roślina z rodziny
liliowatych

17. Jak nazywa się żyjący w Tatrzańskim
Parku Narodowym owad z rzędu wojsiłek,
którego forma dorosła występuje na śniegu?
a) śnieżnik
b) pośnieżek
c) śnieguła
d) bielaczek

13. Łodyga której z wymienionych goryczek
dorasta do największej wysokości?
a) goryczka wiosenna
b) goryczka Klusjusa
c) goryczka trojeściowa
d) goryczka przeźroczysta

18. Która z wymienionych sów odbywa lęgi na
terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego?
a) syczek
b) sowa jarzębata
c) uszatka błotna
d) puchacz

19. Jaka jest wysokość szczytu Kościelec?
a) 1523 m n.p.m.
b) 1836 m n.p.m.
c) 2155 m n.p.m.
d) 2367 m n.p.m.

