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W trosce o bagna i ludzi 

   

Osowiec-Twierdza 8 | 19-110 Goniądz | tel. (0 85) 738 30 00  | fax. (0 85) 738 30 21 | www.biebrza.org.pl |  
e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl  

 

NUMER IDENTYFIKACYJNY: 

 

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

po Biebrzańskim Parku Narodowym” 

 

Osowiec-Twierdza, dnia 31 maja 2017 r. 

 

Czas na rozwiązanie testu: 45 min.  

 

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. Pytanie jest zaliczone tylko w przypadku dokonania pełnego, 

prawidłowego wyboru odpowiedzi, z wyjątkiem pytań od 23 do 26 włącznie, w których 

punktowane będą odpowiedzi częściowe. 

 

 

1. Rok 2017 jest obchodzony w Parku jako: 

a) Rok Wodniczki 

b) Rok Torfowisk Niskich 

c) Rok Górnej Biebrzy 

d) Rok Łosia 

 

2. Na spływy, które odbywają się  na szlaku wodnym Kanału Rudzkiego:  od mostu 

kolejowego w Osowcu, do rzeki Biebrzy: 

a) wymagane jest zezwolenie dyrektora Parku  w terminie od 1 stycznia do 23 czerwca 

b) zezwolenie nie jest wymagane 

c) wymagane jest zezwolenie dyrektora Parku  w terminie od 1 marca do 31 lipca  

d) wymagane jest zezwolenie dyrektora Parku  w terminie od 1 stycznia  do 30 

czerwca 
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3. Wjazd na drogę wewnętrzną samochodami (za szlaban) w Obrębie Ochronnym Basenu 

Środkowego Północ (Grzędy), może odbywać się: 

a) z przewodnikiem 

b) z pracownikiem Parku 

c) z upoważnionym przez Dyrektora BbPN pracownikiem Parku 

d) bez ograniczeń 

 

4. Liczba osób płynących w jednym spływie nie może przekraczać: 

a) 25 osób 

b) 25 osób na jednego przewodnika 

c) 50 osób 

d) bez ograniczeń 

 

5. Zezwala się na używanie silników  elektrycznych do jednostek pływających w terminie 

od 1 lipca do 31 października, po: 

a) uzyskaniu zgody Dyrektora Parku  

b) uzyskaniu zgody w miejscach udostępnionych do wędkowania 

c) w miejscach udostępnionych do wędkowania na rzece Biebrzy 

d) bez ograniczeń 

 

6. Szlakiem  pieszym (na całej długości) dopuszczonym do ruchu rowerowego  w Obrębie 

Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy), jest: 

a) szlak niebieski  

b) szlak żółty  

c) szlak czerwony  

d) szlak zielony 

 

7. W 2017 roku   na łowisku Biebrzańskiego Parku Narodowego dobowy limit ilościowy  

dla suma wynosi: 

a) 1 szt. 

b) do 2 szt. 

c) nie obowiązuje 

d) obowiązuje zakaz łowienia 

 

8. Wymień nazwę lub lokalizację ścieżek biegowych w BbPN: 

a) Trzyrzeczki 

b) Barwik 

c) Na skraju Czerwonego Bagna 

d) Wokół  Fortu IV twierdzy Osowiec 

 

9. Na jak długiej smyczy można wprowadzać psy na odcinku szlaku pieszego (zielony) 

Leśniczówka Grzędy – Góra Solistowska: 

a) do 3,5 m 

b) obowiązuje  zakaz wprowadzania psów 

c) do 2,5 m 

d) do 1,5 m 
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10. W jakim okresie obowiązuje sezon nawigacyjny szlaku żeglownego Biebrzy: 

a) od 1 lipca do 31 października 

b) od 1 maja do 31 października 

c) od 1 czerwca do 30 września 

d) nie ma określonego okresu 

 

11. Czy  korzystanie ze szlaku podwodnego wymaga zgłoszenia do: 

a) Dyrektora Parku 

b) Straży Parku 

c) Informacji Turystycznej 

d) nie wymaga zgłoszenia 

12. Dopuszcza się łowienie ryb  na wodach BbPN łodzią, która: 

a) jest wyposażona w odpowiedni sprzęt ratowniczy 

b) posiada ubezpieczenie 

c) jest zarejestrowana w odpowiednim organie rejestracyjnym 

d) bez ograniczeń, gdy wędkarz ma wykupioną licencję wędkarską 

 

13. Zniżka w wysokości 50% opłaty za wstęp (bilet ulgowy) przysługuje: 

a) opiekunom grup szkolnych 

b) członkom rodziny wielodzietnej posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny 

c) uczniom i studentom odbywającym zajęcia dydaktyczne w parku narodowym 

w zakresie uzgodnionym z dyrektorem BbPN 

d) osobom niepełnosprawnym 

 

14. Licencja Foto-Video do Biebrzańskiego Parku Narodowego upoważnia do: 

a) zarobkowego rejestrowania obrazów i dźwięków ze szlaków turystycznych 

b) zarobkowego rejestrowania obrazów ze szlaków turystycznych 

c) zarobkowego rejestrowania obrazów i dźwięków poza szlakami turystycznymi 

d) zarobkowego rejestrowania obrazów  poza szlakami turystycznymi 

 

15. Sianokosy Biebrzańskie:  „Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla 

Przyrody”, w 2017 r., odbędą się: 

a) w okolicach Szuszalewa 

b) tradycyjnie, jak co roku, na Bagnie Ławki 

c) w związku z renaturyzacją Doliny Biebrzy, w okolicach Kanału Woźnawiejskiego 

d) ze względu na duży udział gruntów prywatnych na terenie BbPN, w Goniądzu 

 

16. Bitwa na grądziku  „Kobielne”, odbyła się: 

a) w 1940 r. 

b) w 1943 r. w ramach pacyfikacji wsi Grzędy 

c) w 1944 r. w ramach likwidacji 9 PSK 

d) pomiędzy  polskimi partyzantami i radzieckim NKWD 
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17. Nazwa rzeki „Bebrza” – dzisiejsza Biebrza, pojawia się oficjalnie  w dokumencie po raz 

pierwszy: 

a) w 1358 r., w opisie  granicy z Litwą 

b) po bitwie pod Grunwaldem w dokumencie wydanym przez króla Jagiełlę  w 1411 r. 

c) w wyniku przeprowadzonej przez królową Bonę „pomiary włócznej” w XVI w. 

d) już w XI wieku, na co wskazuje istnienie grodziska w Rusi 

 

18. Korowaj, to: 

a) nazwa orszaku ślubnego, używana w okolicach Sztabina 

b) zajazd przydrożny w okolicach Lipska 

c) tradycyjny tort weselny 

d) element koła konnego wozu żelaznego 

 

19. Znaleziony w 1984 r. skarb w Górze Strękowej, zawierał: 

a) osobiste zapiski dowódcy obrony odcinka Wizna w 1939 r., kpt. W. Raginisa 

b) zatopione w 1939 r. działo polowe, przez oddział mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”, 

podczas przeprawy przez Narew na Łomżę i dalej w kierunku oblężonej Warszawy 

c) bardzo rzadką rusznicę przeciwpancerną UR – polski karabin przeciwpancerny, 

skonstruowany w połowie lat trzydziestych i produkowany od 1938 roku w Fabryce 

Karabinów w Warszawie 

d) m.in. 29 srebrnych monet arabskich wybitych w okresie panowania dynastii z X w. 

n.e. oraz 2 zausznice półkoliste z kuleczkami na łańcuszkach 

 

20. Maria Skłodowska (1867 -1934), spędziła wakacje w Dolinie Biebrzy: 

a) w lipcu i sierpniu 1884 r. w Kępie Giełczyńskiej 

b) w rezydencji francuskiego  hrabiego Ludwika de Fleury  

c) w 1883 r., w Kołodzieju 

d) schorowana (choroba popromienna), na zaproszenie Lutosławskich z Drozdowa, 

w ich drugim  majątku w Brzezinach, w 1932 r. 

 

Przyroda 

21. Biebrzański Park Narodowy jest ostoją przyrody o znaczeniu międzynarodowym. 

Z tego względu należy do: 

a) światowych rezerwatów biosfery UNESCO 

b) obszarów chronionych europejskiej sieci Natura 2000                                                 

c) obiektów przyrodniczych Światowego Dziedzictwa Ludzkości 

d) transgranicznych obszarów chronionych 

 

22. Biebrza co roku występuje z brzegów, zatapiając na wiosnę obszar wzdłuż rzeki. 

Stanowi on pewną strefę ekologiczną. Nazwa tej strefy to:   

a) strefa emersyjna 

b) strefa  imersyjno-emersyjna                                                                                                     

c) strefa  imersyjna 

d) strefa introwersyjna 
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23. Przyporządkuj poniższe chronione rośliny do siedliska, w którym występują. Wstaw 

numer rośliny w wykropkowane miejsce obok odpowiedniego dla niej siedliska.                

a) sasanka otwarta                    1                                    3  ...............   torfowisko niskie                                       

b) przylaszczka pospolita          2                                   1   .............  bór sosnowy 

c) kukułka krwista                     3                                    5   ................ starorzecze 

d) rosiczka okrągłolistna           4                                    4  ............   torfowisko wysokie 

e) grzybienie białe                     5                                    2   ................  las grądowy 

 

24. Wpisz pod rysunkami nazwy rodzajowe trzech przedstawionych poniżej roślin:      

                                                                                                                                              

                                                                                                                                 

 kosaciec (żółty)             bobrek (trójlistkowy)                   wełnianka (wąskolistna)    
    

25.  Przyporządkuj poniższe tropy do gatunku zwierzęcia. Wpisz nazwę odpowiedniego 

gatunku spośród podanych (sarna, jeleń, żubr, łoś, dzik).  

 

                                                                                  

      dzik                                                          łoś                                                      sarna 
 

26. Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz w miejsca wykropkowane 

literę P (prawda) lub F (fałsz).                                                                                                             

a) Spłoszone sarny potrafią biec z prędkością 40 km/h.                                     P 

  b) Gody saren zwane rują odbywają się jesienią.                                  F 

c) Zimą aż do wczesnej wiosny sarny tworzą stada zwane rudlami.           P 

d) U saren po okresie rui występuje zjawisko ciąży utajonej.                         P 

 

27. Nazywany jest rycerzem bagien. Ozdobą samca jest ogon w kształcie liry. Dawniej był 

często widywany  na biebrzańskich bagnach, obecnie jego liczebność gwałtownie spada. 

Opisany gatunek to: 

a)  batalion                                                                                                                                  

b)  głuszec 
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c)  cietrzew 

d) dubelt 

 
28. Zaznacz zestaw z trzema gatunkami obcymi w faunie i florze Biebrzańskiego PN:                            

a) barszcz Sosnowskiego, rak pręgowany, dereń rozłogowy 

b) amur biały, dzwonek boloński, karczownik                                                                                     

c) nornik północny, piżmak, kosaciec syberyjski 

d) karagana syberyjska, rak rzeczny, bielik 

 
29. Którego spośród niżej wymienionych mięczaków wodnych wybiera różanka jako 

kryjówkę dla swojej ikry?                                                                                                                                                         

a)  zatoczek rogowy                                                                                                                               

b)  rozdętka pospolita 

c) szczeżuja wielka 

d) błotniarka stawowa 

 

30. Która informacja opisuje prawdziwe zachowania lęgowe remiza?                                                                     

a) budową gniazda zajmuje się samiec, potrafi on zbudować nawet kilka gniazd 

w jednym sezonie lęgowym.  

b) w ciągu sezonu lęgowego samica buduje tylko jedno gniazdo wysoko w koronie olchy 

lub brzozy. 

c) remizy nie budują gniazd lecz zajmują puste domki wybudowane  przez owady z grupy 

przędziorków 

d) budową gniazda zajmują się samica i samiec 

 

  

 

 

Dziękujemy za wypełnienie testu! 

 


