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NUMER IDENTYFIKACYJNY: 

 

Test wiedzy dla osób ubiegających się o „Zezwolenie na wykonywanie usług 

przewodnickich w Biebrzańskim Parku Narodowym” 

Osowiec-Twierdza, 19 sierpień 2014 r. 

 

Czas na rozwiązanie testu: 45 min.  

 

Cześć I. Pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Proszę zaznaczyć wszystkie prawidłowe 

odpowiedzi. Pytania są różnie punktowane w zależności od ilości prawidłowych odpowiedzi - każda 

prawidłowa odpowiedź uzyskuje 1 punkt (za wyjątkiem pyt. 24 – po ½ pkt.) Pytanie jest zaliczone 

tylko w przypadku dokonania pełnego, prawidłowego wyboru odpowiedzi. 

 

1. Karty wstępu do Biebrzańskiego Parku Narodowego muszą kupić mieszkańcy gmin: 

a) Mońki 

b) Bargłów Kościelny 

c) Łomża 

d) Sokółka 

 

2. Licencje wędkarskie muszą kupić mieszkańcy gmin: 

a) Goniądz 

b) Jedwabne 

c) Tykocin 

d) Trzcianne 

 

3. W chwili obecnej szlakami kajakowymi nie są: 

a) Brzozówka 

b) Kanał Woźnawiejski 

c) Jegrznia 

d) Jastrzębianka 
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4. Profesjonalne fotografowanie i filmowanie w Parku jest możliwe: 

a) na szlakach turystycznych, po wykupieniu karty wstępu 

b) na podstawie odrębnej umowy z Dyrektorem BbPN 

c) bez ograniczeń 

d) bezpłatne dla artystów fotografików 

 

5. Czy na szlakach pieszych w BbPN można uprawiać narciarstwo biegowe? 

a) tak, bez ograniczeń 

b) tak, tylko od świtu do zmierzchu 

c) tak, tylko w terminie do 15 marca 

d) nie można 

 

6. Ryby można łowić za pomocą wędki na starorzeczach w granicach Parku na 

obszarach udostępnionych do wędkowania: 

a) cały rok 

b) od 30 marca 

c) od 30 czerwca 

d) od 1 lipca 

 

7. BbPN graniczy z jeziorem: 

a) Tajno 

b) Dręstwo 

c) Rajgrodzkim 

d) Czarnym 

 

8. Od 2014 roku Targi Produktu Lokalnego „100 pomysłów dla Biebrzy” odbywają się: 

a) jeden raz w roku 

b) dwa razy w roku 

c) w maju 

d) we wrześniu 

 

9.  „Biebrzańska miss” – to akcja organizowana przez Park i dotyczy ona: 

a) wyboru najładniejszych gimnazjalistek ze szkół  w dolinie Biebrzy 

b) wyboru najładniejszych licealistek ze szkół  w dolinie Biebrzy 

c) wyboru najładniejszej alei drzew w dolinie Biebrzy 

d) wyboru najładniejszej w dolinie Biebrzy wierzby ogłowionej 
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10. Nocleg uczestników spływu tratwą poza polami namiotowymi możliwy jest po: 

a) zgłoszeniu planowanego miejsca postoju do Informacji Turystycznej BbPN 

b) nie trzeba zgłaszać gdy jest wykupiona karta wstępu dla uczestników spływu 

c) zawiadomić patrol  wodny Straży Parku o chęci nocowania na tratwie 

d) uzyskać pisemne zezwolenie Dyrektora Parku 

 

11. Prawdziwe jest stwierdzenie: 

a) W pradolinie Biebrzy występują zasadniczo trzy typy hydrologicznego 

zasilania: soligeniczny, topogeniczny, fluwiogeniczny 

b) Wody rzeki Biebrzy są zaliczane do oligotroficznych, a w starorzeczach  

do dystroficznych 

c) Najgłębsze pokłady torfu występują w Basenie Południowym doliny Biebrzy  

(do 6 m) 

 

12. Rośliny będące pozostałością po ostatnim zlodowaceniu, tzw. relikty glacjalne 

występujące na terenie BbPN to: 

a) brzoza niska, wierzba lapońska, wełnianeczka alpejska 

b) brzoza omszona, wełnianka pochwowata, rosiczka okrągłolistna 

c) wielosił błękitny, brzoza brodawkowata, gnidosz błotny 

 

13. Jeden z najrzadszych orłów, dla którego Bagna Biebrzańskie są najważniejszym  

w Unii Europejskiej miejscem gniazdowania, to:  

a) bielik 

b) orzełek włochaty 

c) orlik grubodzioby 

 

14. Fałszywe jest stwierdzenie:          

a) łoś należy do podrzędu przeżuwaczy (Ruminantia) oraz jest największym  

w Polsce przedstawicielem rodziny jeleniowatych (Cervidae) 

b) łosie (za wyjątkiem klęp z młodymi) żyją pojedynczo, jednak późną jesienią  

i zimą wykazują tendencję do grupowania się (zazwyczaj 4-6 osobników) 

c) dołek rujowy jest zagłębieniem w ziemi wykonywanym przez klępę w okresie 

bukowiska, w celu zwabienia byka 

d) łoś należy do rzędu parzystokopytnych (Artiodactyla) oraz podrzędu 

przeżuwaczy (Ruminantia) 
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15. Do ptaków wodno – błotnych występujących na biebrzańskich łąkach należą: 

a) kszyk, srokosz, batalion, wodniczka 

b) wodniczka, dubelt, batalion, dzięcioł zielony 

c) żuraw, czapla siwa, uszatka zwyczajna, remiz 

d) kszyk, batalion, rycyk, krwawodziób 

 

16. Prawdziwe jest stwierdzenie: 

a) rzeźba terenu Basenu Górnego doliny Biebrzy wyróżnia się obecnością 

ostańców morenowych 

b) na powstanie śródbagiennych mineralnych wysp, tzw. grądzików na terenie 

BbPN miały wpływ procesy eoliczne 

c) w trwale odwodnionym złożu torfowym zachodzi proces murszenia 

 

17. Chrobotki to porosty występujące w BbPN: 

a)   najczęściej w suchych borach sosnowych                                                                                              

b)   na pionowych murach ruin Twierdzy Osowiec 

c)   na pniach starych dębów na Grzędach i Trzyrzeczkach 

 

18. Budowę „Carskiej Drogi” rozpoczęto w:  

a)   XVIII wieku 

b)   XIX wieku 

c)   XX wieku     

  

19. Pierwszym orędownikiem powołania parku narodowego na terenie doliny Biebrzy 

był: 

a) prof. Stanisław Tołpa 

b) prof. Henryk Okruszko 

c) prof. Andrzej Dyrcz 

d) prof. Adam Pałczyński 
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20. Najstarsza zachowana drewniana budowla na Podlasiu, pochodząca z pierwszej 

połowy XVII w. to: 

a) kościół w Kamiennej Starej 

b) kościół w Jaminach                                                                                                                         

c) kościół w Kramarzewie 

d) kościół w Krasnymborze 

 

21. Pacyfikacja wsi Grzędy miała miejsce:  

a) w sierpniu 1943 roku                                                                                                                              

b) w lipcu 1945 roku 

c) we wrześniu 1939 roku 

d) we wrześniu 1944 roku 

 

22. Każdy z fortów Twierdzy Osowiec ma przyporządkowany numer (cyfrę rzymską). 

Wstaw obok nazwy fortu odpowiednią cyfrę: I, II, III lub IV. 

a)   „Zarzeczny” – Fort  nr  II                                                                                                                      

b)   „Szwedzki”  – Fort   nr  III                                                                                                                    

c)   „Centralny”  – Fort   nr  I                                                                                                                        

d)   „Nowy”        – Fort   nr  IV                                                                                                                        

 

23. W jakim okresie najczęściej mają miejsce w przyrodzie następujące zjawiska? Wpisz         

odpowiednią literę: A - kwiecień/maj , B - wrzesień/październik , C -  styczeń/luty. 

a)  loty godowe bielików - C 

b)  wieczorne zlotowiska żurawi - B 

c)  narodziny młodych bobrów   - A 
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24. Połącz prawidłowo pary nazw polskich i łacińskich następujących gatunków roślin  

i zwierząt – przy polskiej nazwie podaj literę odpowiadającą prawidłowej nazwie 

łacińskiej. 

Bóbr europejski  - E 

Brzoza niska  - G 

Kukułka krwista żółtawa  - H 

Obuwik pospolity  - F 

Orlik grubodzioby  - B 

Orlik krzykliwy  - C 

Rosiczka okrągłolistna  - J 

Wielosił błękitny  - I 

Wodniczka  - D 

Żaba moczarowa  - A 

A - Rana arvalis 

B - Aquila clanga 

C - Aquila pomarina 

D - Acrocephalus paludicola  

E - Castor fiber 

F - Cypripedium calceolus 

G - Betula humilis 

H - Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca 

I - Polemonium caeruleum 

J - Drosera rotundifolia

 

Cześć II. Zadania do uzupełnienia. Każda prawidłowa odpowiedź uzyskuje 1 punkt. 

 

25. Wymień trzy lewobrzeżne dopływy Biebrzy 

a) ……………………………………………………………………………………………….  

b) ………………………………………………………………………………………………  

c) ………………………………………………………………………………………………. 

Czarna Struga, Sidra, Brzozówka, Kosódka, Kamienna, Boberka, Kropiwna 

 

26. Podaj nazwy ścieżek edukacyjnych i ich umiejscowienie, na których są kładki: 

a) ……………………………………………………………………………………………….  

b) ………………………………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………………….  

Osowiec, Kładka; Czerwone Bagno – torfowisko wysokie, Grzędy; Wydmy, Grzędy;  

Długa Luka, Bagno Ławki. 

 

27. Najkrótsza ścieżka edukacyjna, to (podaj nazwę i lokalizację): 

Nazwa: Las w zasięgu ręki 

 Lokalizacja: Osowiec Twierdza 
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28. Wymień wszystkie miejscowości, w których (lub w okolicy których) znajdują się 

mosty drogowe na rzece Biebrzy w granicach Parku: 

a) ………………………………………………………………………………………………  

b) ……………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………… 

e) ……………………………………………………………………………………………… 

f) ……………………………………………………………………………………………… 

g) ……………………………………………………………………………………………… 

h) ……………………………………………………………………………………………… 

Osowiec, Goniądz, Dolistowo, Jagłowo, Sztabin, Kamienna, Lipsk, Nowosiółki 

 

29. W uroczysku „Nowy Świat” w obwodzie ochronnym Grzędy krzyżują się 

następujące szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne: 

a) Szlak żółty: Polkowo – Kopytkowo –Nowy Świat 

b) Szlak czerwony:  Leśniczówka Grzędy – Wilcza Góra 

c) Ścieżka edukacyjna Wydmy – znaki zielone 

 

30. Wymień pięć inwazyjnych gatunków roślin i/lub zwierząt obcego pochodzenia 

występujących na terenie BbPN 

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………………………… 

e) ………………………………………………………………………………………… 

Np.: Norka amerykańska, jenot, kolczurka klapowana, dereń rozłogowy, łubin trwały, 

słonecznik bulwiasty, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, nawłoć kanadyjska, 

robinia akacjowa. 

 

Maksymalnie można było uzyskać  53 pkt. Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały 60 %, czyli 32 pkt. Za 

pytania od nr 1 do nr 23 – można było uzyskać po 1 pkt. Pytanie 24. – 5 pkt., 25. – 3 pkt., 26. – 4 pkt., 27. – 2 

pkt., 28.  – 8 pkt., 29. – 3 pkt., 30. – 5 pkt. 

 


