Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Tatrzański Park Narodowy”
ETAP OKRĘGOWY
..........................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
..........................................................................................................................................................................................................
szkoła, klasa
nauczyciel prowadzący

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Ile jaskiń w Tatrzańskim Parku Narodowym
udostępnionych jest dla ruchu turystycznego?
a) 2
b) 6
c) 10
d) 15

6. Który z gadów jest najpospolitszy na terenie
Tatrzańskiego Parku Narodowego?
a) jaszczurka zwinka
b) jaszczurka żyworodna
c) wąż Eskulapa
d) zaskroniec zwyczajny

2. Samiec którego z wymienionych ptaków,
zamieszkujących teren Tatrzańskiego Parku
Narodowego, posiada czarne podgardle?
a) płochacz halny
b) pluszcz
c) strzyżyk
d) pliszka górska

7. Który z wymienionych ptaków, występujących
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, to
gatunek typowo górski?
a) zaganiacz
b) muchołówka żałobna
c) drozd obrożny
d) kopciuszek

3.
a)
b)
c)
d)

8. Jakiego koloru kwiaty posiada goryczka kropkowana?

Regiel górny rozciąga się w Tatrach:
od 1000 do 1200 m n.p.m.
od 1200 do 1550 m n.p.m.
od 1350 do 1600 m n.p.m.
od 1400 do 1700 m n.p.m.

a)
b)
c)
d)

niebieskie
żółte
czerwone
fioletowe

4. Która z wymienionych ryb występuje na
terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego?
a) głowacz pręgopłetwy
b) parposz
c) śledź
d) babka mała

9. Którego z wymienionych ssaków nie spotkamy
w Tatrach?
a) ryjówka aksamitna
b) gronostaj
c) suseł perełkowany
d) mroczek pozłocisty

5. Który z wymienionych owadów to chrząszcz,
zamieszkujący tereny górskie, m.in. Tatry?
a) strojnica baldaszkówka
b) szklarnik górski
c) zawisak borowiec
d) wynurt

10. Kumak górski, występujący na terenie
Tatrzańskiego Parku Narodowego, posiada:
a) jaskrawozielone plamy na brzuchu
b) jaskrawożółte plamy na brzuchu
c) jaskrawoczerwone plamy na brzuchu
d) brzuch jednolicie ubarwiony

11. Na terenie którego z wymienionych
parków narodowych żółw błotny posiada jedno
z większych stanowisk w Europie?
a) Poleski
b) „Ujście Warty”
c) Mazurski
d) Woliński

15. Który z wymienionych parków został
umieszczony na liście obszarów chronionych
Konwencją RAMSAR?
a) Ojcowski
b) Magurski
c) Biebrzański
d) Świętokrzyski

12. W którym z wymienionych parków możemy
spotkać niepylaka apollo?
a) Tatrzański
b) Woliński
c) Drawieński
d) Wielkopolski

16. Która z wymienionych rzek przepływa przez
Drawieński Park Narodowy?
a) Płociczna
b) Łupawa
c) Czarna Hańcza
d) Prądnik

13. Jak nazywa się największe wzniesienie w
Słowińskim Park Narodowym?
a) Wielka Wydma
b) Rowokół
c) Słowiniec
d) Łebsko

17. Który z wymienionych gatunków jest
symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego?
a) puchacz
b) salamandra plamista
c) jodła
d) niedźwiedź

14. Na terenie którego z parków narodowych
przeprowadzono zakończoną sukcesem restytucję łosia?
a) Poleski
b) Narwiański
c) Roztoczański
d) Kampinoski

18. Na terenie którego z wymienionych parków
narodowych znajdują się źródliska rzeki Wisłoki?
a) Kampinoski
b) Magurski
c) Narwiański
a) Świętokrzyski

19. Który z wymienionych parków ma największą
powierzchnię?
a) Kampinoski
b) Tatrzański
c) Biebrzański
d) Bieszczadzki

B/ Odpowiedz na pytania
20. Jak nazywa się największy (liczący ok. 70
metrów)
wodospad
w
Tatrzańskim
Parku
Narodowym?

21. Podaj nazwę parku narodowego, na terenie
którego znajduje się szczyt Diablak.
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22. Podaj nazwę „najmłodszego” polskiego parku narodowego.
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