
Klucz odpowiedzi do zadań 

IV ETAP WOJEWÓDZKI  

XVIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

 „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”  

rok szkolny 2018/2019 
 

Nr 

zad. 

Prawidłowe odpowiedzi 

 

część ogólna 
 

1. 
 

b (max.1 pkt.) 
 

2. 
 

d (max.1 pkt.) 
 

3. 
 

d (max.1 pkt.) 
 

4. 
 

(za prawidłowe wypełnienie całej tabelki max. 1 pkt.) 

 

1 2 3 4 5 

E D F A C 
 

 

5. 
 

a (max.1 pkt.) 

 
 

6. 
 

b (max.1 pkt.) 
 

7. 
 

c (max.1 pkt.) 

 

8. za każdą wpisaną prawidłową odpowiedź po 1 pkt./ max. 6 pkt.  

I - drapieżnictwo; II - ofiara; III- drapieżnik; IV - 1P, 2F, 3P 

9. za każde prawidłowe uzupełnienie zdania po 1 pkt. /max. 3 pkt. 

a) wysokogórski 

b) lodowce lub lodowce górskie  

c) piargami lub stożkami piargowymi 
 

10. za każdą prawidłową opisaną fotografię po 1 pkt./ max. 4 pkt.  

A-   nazwa formy: mierzeja, kosa, półwysep 

proces: akumulacja (lub inne poprawne odpowiedzi np. budująca działalność morza lub 

osadzanie materiału skalnego niesionego przez prądy przybrzeżne) 
 

B- nazwa formy: klif, brzeg klifowy, faleza, urwisko brzegowe, urwisko  nadbrzeżne  

proces: abrazja (lub inne poprawne odpowiedzi np. niszcząca działalność fal morskich lub 

kruszenie i rozdrabnianie przez fale morskie  materiału skalnego, z którego został zbudowany 

brzeg lub ruchy masowe  np. obrywanie, odpadanie i osuwanie) 
 

C-  nazwa formy: plaża, piaszczysta plaża, brzeg żwirowy, brzeg piaszczysty,   brzeg płaski 

  proces: akumulacja (lub inne poprawne odpowiedzi np. fale morskie wyrzucają na brzeg 

duże ilości piasku) 

D-    nazwa formy: wydma, ruchoma wydma, wał brzegowy, wał burzowy 

        proces: akumulacja (lub inne poprawne odpowiedzi np. wzniesienia usypane  

        z piasku przez wiatr) 
                                      

 

część parkowa 

11. za każdą wpisaną prawidłową odpowiedź po 1 pkt./ max. 8 pkt.  

a) Dukla, modrzewia polskiego 

b) Puszczy Solskiej, ptactwa 

c) Duszatyn, Chryszczata 

d) zielnych, kserotermiczną 



12. za każdą wpisaną prawidłową odpowiedź po 1 pkt./ max. 4 pkt.  

a) „Bobrowa Dolina” 

b) „Pichurów” 

c) „Jodełka” 

d) „Brenzberg” 

13. za każdą wpisaną prawidłową odpowiedź po 1 pkt./ max. 6 pkt.  

a) Park Krajobrazowy Pasma Brzanki – Nadleśnictwa: Kołaczyce, Dębica 

b) Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – Nadleśnictwa: Baligród, Cisna, Komańcza 

c) Jaśliski Park Krajobrazowy – Nadleśnictwa: Dukla, Rymanów, Komańcza 

d) Park Krajobrazowy Gór Słonnych - Bircza, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne 

e) Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” - Janów Lubelski 

f) Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - Narol 

14. d (max.1 pkt) 

15. a (max.1 pkt) 

16. b (max.1 pkt.) 

17. b (max.1 pkt) 

18. d (max.1 pkt) 

19. c (max.1 pkt) 

20. a (max.1 pkt) 

21. d (max.1 pkt) 

22. c (max.1 pkt) 

23. b (max.1 pkt) 

24. d (max.1 pkt) 

25. a (max.1 pkt) 

 


