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WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM 

                          XXV Edycja, Osowiec-Twierdza, 07 czerwca 2019 r. 

 

 
Numer 

uczestnika:                                                                                                           Ilość zdobytych punktów:  
 

 

Postępuj zgodnie z poleceniami. Przy każdym pytaniu zaznacz prawidłową odpowiedź kółkiem (zawsze tylko 

jedna odpowiedź jest prawidłowa) lub uzupełnij brakujące wyrazy. Maksymalna liczba punktów w teście to 60. 

 
 

1. Rok 2019 w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) jest obchodzony pod hasłem:                             (2 pkt) 

 

a) Rok wilka 

b) Rok wydry 

c) Rok łosia 

 

2. Na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się:                                                                        (2 pkt) 

                                             

a) Biebrzański Park Narodowy  

b) Narwiański Park Narodowy  

c) Białowieski Park Narodowy  

 

3. W pobliżu Biebrzańskiego Parku Narodowego znajdują się dwa parki krajobrazowe.                      (max 2 pkt) 

Podaj ich pełne nazwy. 

                                                                                                                                                                  

a) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny …..Narwi….. 

b) Park Krajobrazowy Puszczy …..Knyszyńskiej……. 

 

4. Napisz literkę P obok zdania zawierającego prawdziwą informację lub literkę F zawierającego informację  

fałszywą.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    (max 3 pkt) 

 

a) Porosty to ciekawe „organizmy 2 w 1”, powstałe w wyniku współpracy (symbiozy) grzyba i glonu.   P 

b) Samożywny glon dostarcza produkty fotosyntezy, a grzyb nadaje kształt plesze, przytwierdza  

do podłoża i chroni komórki glonu.                                                                                                          P 

c) Porosty zaliczane są do królestwa roślin. 

                                                                                                                                                            F   

 

5. „Niebieskie żaby” to potoczna nazwa samców żab:                                                                                                                                                

                                                                                                                                                  (2 pkt) 

a)   wodnych 

b)   jeziorkowych                                                                                                                                              

c)   moczarowych 

 

6. Europejski Dzień Parków Narodowych świętujemy w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w 

Europie - Sarek w Szwecji (1909 r.). Obchodzony jest dnia:                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  (2 pkt)                                                                                                                                                                                                                                                                      

a) 24 marca  

b) 24 kwietnia 

c) 24 maja 

 

7. Orlica pospolita to:                                                                                                                                  (2 pkt) 

 

a)   ptak szponiasty żyjący nad Biebrzą                                                                                                                                  

b)  drzewo o zakrzywionych kolcach rosnące na bagnach 

c)   najwyższa paproć, spotykana w borach sosnowych 

c  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
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8. Profesor Adam Pałczyński – orędownik powstania Biebrzańskiego Parku Narodowego                      (3 pkt)                       

z wykształcenia był:  

 

                                                                                                                                                             

a) geobotanikiem 

b) ornitologiem 

c) entomologiem 

 

 

9. Trzy gatunki roślin przedstawione na obrazkach wspólnie występują najczęściej w:                            (3 pkt)  

 

a) borach 

b) brzezinach 

c) olsach 

 

 
 

10.  W którym basenie doliny Biebrzy znajdują się podane miejsca.                                                     (max 3 pkt) 

  W wykropkowane miejsce wpisz cyfrę.                                                                                                        

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                               

a) Piekielne Wrota, Kapli Dołek, Dział Grabowskiego  …1….        1. Basen Środkowy 

b) Kopciowe, Wielki Grąd, Kobielne    …3….        2. Basen Górny 

c) Trzyrzeczki, Błota Biebrzańskie,                      …2….        3. Basen Dolny 

 

11. Lewobrzeżne dopływy Biebrzy to: 

                                                                                                                                          (3 pkt) 

a) Lebiedzianka, Netta, Wissa 

b) Kamienna, Brzozówka, Kosódka                                                                                               

c) Kopytkówka, Jegrznia, Klimaszówka 

 

 

12. Pamiątkowy obelisk geometrycznego środka Europy znajduje się w miejscowości:                             (2 pkt)  

 

a)   Goniądz                                                                                                                       

b)   Wizna                                                                                                                                           

c)   Suchowola 

 

 

13. Wskaż zestaw gatunków w całości należący do grupy drozdów.                                                          (2 pkt) 

 

a)   kszyk, batalion, droździk  

b)   kos, paszkot, kwiczoł 
c)   drzemlik, krogulec, kobuz  
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14.  Porobnica, smuklik, pszczolinka to grupy owadów należących do:                                                        (2 pkt) 

 

a)   pszczół miodnych 

b)   pszczół samotnic 

c)   trzmieli                                                                                                                                              

 

15. Co oznaczają nazwy: „Na skraju Czerwonego Bagna”, „Wokół Fortu IV twierdzy Osowiec”,            (2 pkt) 

„Barwik” i „Trzyrzeczki”? 

  

a)   ścieżki biegowe BbPN 

b)   ścieżki edukacyjne BbPN 

c)   szlaki rowerowe BbPN 

 

16. Platforma internetowa, na której możesz przez internet kupować bilety do polskich parków narodowych to:                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 

         

a) ecobilet.pl                                                                                                                               (2 pkt) 

b) eparki.pl 

c) enterpark.pl 

 

                                                                                                                   

17. Dopasuj dostępną formę zwiedzania dla każdego z 3 fortów Twierdzy Osowiec. Wpisz w miejsce kropek  

odpowiednią literę: A – zwiedzanie tylko z przewodnikiem / B – możliwe zwiedzanie samodzielne 

 C – zakaz zwiedzania                                                                                                                    (max 3 pkt) 
             

           Fort I ……A…….…..                       Fort IV ………B………….                 Fort II    ………C………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Słynni fotograficy bagien biebrzańskich, autorzy licznych albumów o przyrodzie tego obszaru, to: 

 

a) Adam Wajrak i Wiktor Wołkow                                                                                             (2 pkt) 

b) Włodzimierz i Rafał Łapińscy  

c) Grzegorz i Tomasz Kłosowscy 

 

19. Symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest:                                                                               (2 pkt) 

 

a) tokujący samiec bataliona  

b) startująca samica bataliona 

c) samiec bataliona w szacie spoczynkowej  

 

20. Dokończ prawidłowo zdanie. „Turysta z ważnym biletem wstępu do Parku ma prawo bez dodatkowych opłat 

fotografować ze szlaków i dróg publicznych w Parku …  

                                                                                                                                                       (2 pkt) 

a) … o ile robi to w celach niezarobkowych 

b) … bez względu czy robi to w celach zarobkowych czy niezarobkowych  

c) … o ile tematem nie są zwierzęta, których fotografowanie wymaga specjalnej zgody Parku 
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21. Święto „Dzień Ziemi” obchodzony w Polsce 22 kwietnia, ma głównie na celu:                                    (2 pkt) 

 

a) zwrócenie uwagi na bieżące problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska na świecie  

b) powstrzymanie wszelkich działalności degradujących gleby w Polsce 

c) celebrowanie piękna dzikiej polskiej przyrody 

 

 

22. Wiosenne wypalanie traw w dolinie Biebrzy …                                                                                     (2 pkt) 

 

a) to pożyteczny zabieg użyźniający glebę i zwiększający bioróżnorodność  

b) niszczy życie i jest szkodliwe dla przyrody 

c) jest dopuszczalne tam gdzie nie można wykaszać łąk z powodu dużego zabagnienia 

 

23. Najstarsza drewniana budowla na Podlasiu, pochodząca z pierwszej połowy XVII w. to:                   (2 pkt) 

 

a) Kościół w Kamiennej Starej 

b) Kościół w Jaminach                                                                                                                        

c) Kościół w Giełczynie 

    

 

24. Co powinno się zrobić w przypadku napotkania w Biebrzańskim PN młodego nieporadnego łosia    (2 pkt) 

lub małej sarenki bez śladu ich mamy w pobliżu.  

 

a) natychmiast dostarczyć zwierzę do siedziby parku  

b) natychmiast dostarczyć zwierzę do ośrodka rehabilitacji zwierząt na Grzędach 

c) nie dotykać, pozostawić zwierzę w spokoju, oddalając się nieśpiesznie 

 

25. Rozpoznaj czyje to ślady. Wybierz odpowiedzi z podanej listy gatunków:                                (max 6 pkt) 

   jeleń, sarna, łoś, dzik, wiewiórka, bóbr, zając, dzięcioł duży, borsuk, kuna    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 ………sarna…………..                                                                    2 ………jeleń………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 ……..wiewiórka………                                                                      4 ….dzięcioł duży…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        5 ………łoś………                                                                                6 ……….bóbr………… 


