
Pytania na Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza

Cz. 5

1. Największy wpływ na temperaturę powietrza na terenie Tatr i Podtatrza 
mają: 

a) wiejące wiatry  b)  duże zróżnicowania wysokości bezwzględnej             
c) opady 

             Odp.: Duże zróżnicowania wysokości bezwzględnej

2. W którym miesiącu jest najchłodniej w Tatrach ? 

             a) w styczniu                   b) w marcu              c)  w grudniu

      Odp.: W styczniu                   

3. Który z typów klimatu jest charakterystyczny dla Tatra i Podtatrza?

a) klimat typu morskiego

b) klimat typu umiarkowanie ciepłego  i klimat typu chłodnego

c) klimat typu chłodnego

            Odp.: Klimat typu umiarkowanie ciepłego i klimat typu chłodnego

4. Jezioro Czorsztyńskie i Jezioro Orawskie to:  

a) duże stawy

b) naturalne jeziora górskie

c) sztuczne jeziora zaporowe 

            Odp.: Sztuczne jeziora zaporowe 

5. Rzeka Poprad płynie przez:

a) Słowację

b) Polskę

c) Słowację i Polskę

            Odp.: Słowację i Polskę

6. Z połączenia jakich rzek powstaje rzeka Orawa? Wymień nazwy tych 
rzek.

            Odp.: Biała Orawa, Czarna Orawa 



7. Jak nazwę ma gatunek pstrąga występującego naturalnie w wodach 
górskich  i podtatrzańskich? 

a) pstrąg źródlany

b) pstrąg potokowy

c) pstrąg tęczowy

            Odp.: Pstrąg potokowy

8. Wskaż dwa gatunki ryb pływających w rzekach tatrzańskich rzekach: 

a) sum

b) leszcz

c) lipień

d) szczupak

e) pstrąg 

           Odp.: Lipień, pstrąg 

9. W jakiej polskiej rzece można złowić ryby, które przypłynęły z Morza 
Czarnego? 

a) Poprad 

b) Dunajec

c) Czarna Orawa 

d) Białka

             Odp.: Czarna Orawa

10.Tatrzańskie lasy wyrąbywano, ponieważ drewno było potrzebne do:  

a) produkcji papieru

b) wytapiania szkła

c) wytapiania żelaza

d) wyrobu garnków

             Odp.: Wytapiania żelaza

11.Kaczeńce to kwiaty, które maja inną nazwę, taką jak: 

a) Żywiec Gruczołowaty  

b) Lepiężnik wyłysiały     

c) Knieć górska    

             Odp.: Knieć górska    



12.Który owad niszczy w tatrzańskie lasy?    

a) kornik

b) ćma

c) chrabąszcz 

             Odp.: Kornik

13.Wymień trzy duże drapieżniki zamieszkujące tatrzańskie lasy 

     Odp.: Niedźwiedź, wilk, ryś

14.  Tylko w Tatrach rośnie.... 

a) świerk

b) limba 

c) jodła

d) modrzew

            Odp.: Limba

15.   Ile igieł w pęczku ma limba?

a) 2 igły

b) 5 igieł

c) 4 igły

              Odp.: 5 igieł

16.  Który ptak rozsiewa nasiona limby?

a) kowalik

b) Sikorka

c) orzechówka

d) kruk

           Odp.: orzechówka
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