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Test wiedzy dla osób ubiegających się o „Zezwolenie na wykonywanie 
usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym”  

Osowiec-Twierdza, dnia 6 marca 2021 r. 
 
Czas na rozwiązanie testu: 45 min.  
Liczba pytań: 30 pytań. 
Maksymalna liczba  punktów do zdobycia: 30 punktów.  
Za każdą prawidłową odpowiedź, w danym pytaniu, uzyskuje się 1 punkt, z wyjątkiem 
pytania nr 21, 22, 23, w którym za każdą prawidłową odpowiedź zdający otrzymuje 0,5 
pkt. 
 
 
NUMER IDENTYFIKACYJNY: 
 
 
 

 
Prosimy zaznaczyć odpowiedzi, bądź uzupełnić w miejsca wolnych pól odpowiedzi  na 
poniższe pytania: 
 

1. Rejestracji wjazdów na drogę wewnętrzną BbPN Obrębu Ochronnego Basenu Środkowego 
Północ (Grzędy), można dokonać: 

a) W systemie eparki.pl 
b) W Punkcie IT BbPN w Osowcu – Twierdzy 
c) W Punkcie IT BbPN w Grzędach 
d) W miejscach wymienionych w pkt. b) i c) 

 
 

2. Mieszkańcom gmin położonych w granicach Parku i gmin graniczących z Parkiem zezwala się na 
zbiór w grzybów jadalnych nieobjętych ochroną gatunkową w celach rekreacyjnych, w okresie: 

a) Od 1 lipca  do 30 września 
b) Od 1 czerwca do 31 października 
c) Od 23 czerwca do 15 września 
d) Od 30 czerwca  do 31 października 

 
 

3. Cisza nocna na tratwach podczas spływu Biebrzą obowiązuje: 
a) W godz. 6.00 – 22.00 
b) Od wschodu do zachodu słońca 
c) Od zmierzchu do świtu 
d) W godz.  6.00 – 21.00 
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4. Szlak podwodny w BbPN: 
a) Zlokalizowany jest w  okolicach Goniądza i nazywa się: „Biebrza – po drugiej stronie zwierciadła” 
b) Zlokalizowany jest w okolicach Goniądza i nazywa się: „Biebrza – po drugiej stronie lustra” 
c) Zlokalizowany jest w okolicach Dolistowa  i nazywa się: „Biebrza – po drugiej stronie lustra” 
d) Zlokalizowany jest w okolicach Dolistowa  i nazywa się: „Biebrza – po drugiej stronie zwierciadła” 

 
 

5. Proszę zaznaczyć zdanie prawdziwe. W minionym roku: 
a) Park zorganizował kolejną edycję Biebrzańskich Sianokosów 
b) Podczas Biebrzańskich Targów Twórczości i Sztuki Ludowej został pobity kolejny rekord liczby 

odwiedzających 
c) Odbyła się 73. Wszechnicę Biebrzańską pt. „Fascynujący Świat Roślin” 
d) Odbyła się 72. Wszechnica Biebrzańska pt. „Klimat dla ptaków” 

 
 

6. W chwili obecnej udostępnianym szlakiem kajakowym Biebrzańskiego Parku Narodowego jest : 
a) Brzozówka 
b) Kanał Woźnawiejski 
c) Jaziewianka 
d) Jastrzębianka 

 
 

7. Przy skrzyżowaniu dróg: Osowiec-Laskowiec i Gugny-Trzcianne przy wsi Gugny przechodzą szlaki 

piesze: 

a) Niebieski 

b) Zielony  

c) Czarny 

d) Żółty 

 
8. BbPN graniczy z jeziorem: 

a) Kolno  
b) Rajgrodzkim 
c) Dręstwo 
d) Tajno 

 
9. Liczba osób płynących razem w jednej grupie (grupa powinna być możliwie jak najbardziej zwarta), 

podczas spływów kajakowych organizowanych na szlakach wodnych prowadzących przez Park, 
przez jednego organizatora nie może być większa niż: 
a) 25 osób 
b) 25 osób na jednego przewodnika 
c)  50 osób 
d) Bez ograniczeń 

 
 

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

Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy), jest: 

a) Szlak czerwony 

b) Szlak żółty  

c) Szlak niebieski 

d) Szlak zielony 

 
 

11. Ścieżka edukacyjna „Borek Bartny” zlokalizowana jest: 
a) Na uroczysku „Barwik” Obręb Ochronny Basen Dolny 
b) Na uroczysku „Prastora” Obwód Ochronny Basen Północny 
c) Przy Kanale Kapickim Obręb Ochronny Basen Środkowy Południe 
d) W pobliżu Góry Perewida „Czerwone Bagno” Obręb Ochronny Basen Środkowy Północ 
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12. Kompleks leśny „Brzeziny Ciszewskie” leży w Basenie: 
a) Południowym 
b) Środkowym 
c) Północnym 
d) Górnym 

 
13. Liczebność grupy turystów zwiedzających Park pod opieką przewodnika posiadającego 

„Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN” nie może przekraczać: 
a) 25 os. 
b) 50 os. 
c) Uczestnicy z 1 autokaru bez względu na ilość osób 
d) Bez ograniczeń 

 
14. Z jaką długością  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 

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

a) Opiekunom grup szkolnych 
b) Członkom rodziny wielodzietnej posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny 
c) Osobom niepełnosprawnym 

         16. Wymień trzy gatunki ropuch występujące w dolinie Biebrzy: 

                a) szara……………………… 
                b) zielona…………………… 
                c) paskówka………………… 
 

17. Biegaczowate to: 
a) chrząszcze 
b) szarańczaki 
c) pająki  

 
 

18. Jako gatunki parasolowe w Biebrzańskim PN najczęściej wymienia się : 
a) puchacza i czaplę białą 
b) wodniczkę i orlika grubodziobego 
c) różankę i minoga ukraińskiego  

 
19. Ile % powierzchni torfowisk osuszono na Ziemi?  
a) ok. 13% w skali światowej i ok. 50% w Polsce 
b) ok.  90 % w skali światowej i 6% w Polsce 
c) ok. 15-20 % w skali światowej i ok. 90% w Polsce 
 
Źródło: Centrum ochrony Mokradeł,  https://bagna.pl/ 

 

20. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 
a) Osuszone mokradła przyspieszają efekt cieplarniany, poprzez uwalnianie do atmosfery węgla. 
b) Prawidłowo funkcjonujące mokradła są magazynem węgla, przez co przeciwdziałają ocieplaniu się 

klimatu. 
c) Mokradła przyśpieszają spływ wód powierzchniowych i podziemnych, powodując tym samym 

lepsze oczyszczanie się i natlenienie wody. 
 
 
 
 
 
 
21. Wpisz nazwy gatunkowe ptaków: 
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1. Cyranka 

 

 

2. Dziwonia 

 
 
22. Wpisz pełne nazwy gatunkowe motyli: 
 

 

1. Mieniak tęczowiec 
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2. Przeplatka maturna 

 
 
23. Wpisz pełne  nazwy gatunkowe roślin: 
 

 

1. Wielosił błękitny 
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2. Łuskiewnik różowy 
 

 
24. Zaznacz prawidłowe zdanie: 

a) Starsze łosie zrzucają poroże wcześniej niż młodsze – już w listopadzie. 
b) Młode łosie wycierają poroże wcześniej od starych samców. 
c) Łosie łopatacze są częściej spotykane w Polsce niż badylarze. 
d) Łoszak definitywnie oddziela się od towarzystwa samicy w wieku 1 roku. 

 
 
25. Na terenie Biebrzańskiego PN przebywa 7 grup rodzinnych wilków, z tego ile grup rodzinnych wilków 
ma w całości swoje terytoria w Biebrzańskim PN? 

a) 3 
b) 6 
c) 7 

 
Źródło: Wieści Biebrzańskie nr 27. 
 
26.  Na terenie którego z obecnych trzech basenów Biebrzy utworzono (jeszcze przed powołaniem parku 
narodowego) jeden z pierwszych w Polsce rezerwatów przyrody? 

a)   Basen Górny                                                                                                                                          
b)   Basen Środkowy 
c)   Basen Dolny 
 

27. Budowę Carskiej Drogi rozpoczęto w:                                                                                                               
a)   XVIII wieku 
b)   XIX wieku 
c)   XX wieku    
 

28. Pacyfikacja wsi Grzędy miała miejsce: 
a) w sierpniu 1943 roku                                                                                                                              
b) w lipcu 1945 roku 
c) we wrześniu 1944 roku 

 
29. Jedno z pierwszych i największych jaćwieskich kompleksów osadniczych w Polsce znajduje się: 

a) w Grodzisku, gm. Suchowola 
b) w Goniądzu  
c) w Samborach, gm. Wizna   

 

30. Dawny sprzęt do połowu ryb w dolinie Biebrzy  
przypominający budową wiklinowy kosz to:                                                                                                      

a) kłomla  
b) wiersza 
c) drygawica                                                                                                                                                                              


