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Zakreśl prawidłowe odpowiedzi:
Kraina w Kratę to obszar w naszym regionie rozciągający się:
a. od Darłowa do Łeby,
b. od Jarosławca do Rowów,
c. od Łeby do Jarosławca,
d. od Darłowa do Kluk.
Co jest symbolem SPN?
a. orlik krzykliwy,
b. mewa srebrzysta,
c. bielik,
d. orzeł przedni.
Jak nazywa się park krajobrazowy leżący w naszym regionie?
a. Park Krajobrazowy „Buczyna nad Słupią”,
b. Park Krajobrazowy „Wydma Orzechowska”,
c. Park Krajobrazowy „Jeziora Modła”,
d. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.
Jakie jeziora leżą na terenie SPN-u?
a. Łebsko, Modła, Gardno, Dołgie Wielkie,
b. Dołgie Wielkie, Wicko, Jamno, Łebsko,
c. Gardno, Łebsko, Jamno, Dołgie Małe,
d. Łebsko, Gardno, Dołgie Małe, Dołgie Wielkie.
Jak nazywają się jeziora, w których rosną rośliny, relikty polodowcowe: poryblin
jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa, lobelia dortmana?
a. lobeliowe,
b. eutroficzne,
c. przybrzeżne
d. przymorskie.
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6. Jak nazywają się jeziora o bardzo czystej wodzie?
a. polodowcowe,
b. oligotroficzne,
c. eutroficzne,
d. mazurskie.
7. Kto zostawił olbrzymie głazy na naszych ziemiach?
a. lodowiec,
b. morze,
c. wulkan,
d. potop.
8. Co jest największą atrakcją SPN-u?
a. wydmy ruchome,
b. bór bożynowy,
c. torfowisko,
d. jeziora przybrzeżne.
9. Powstała w Zakładzie Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie i wydana została w 1992 roku. Jest rejestrem i
zapisem diagnostycznym zagrożonego życia. Zawiera spis wymarłych gatunków
roślin i zwierząt oraz gatunków zagrożonych i ginących.
a. Polska Niebieska Księga Roślin,
b. Polska Czerwona Księga Zwierząt,
c. Europejska Czerwona Księga Zwierząt,
d. Światowa Niebieska Księga Zwierząt.
10. Wybierz właściwą kolejność ogniw w łańcuchu pokarmowym.
a. stonka – ziemniak – bażant – lis,
b. bażant – ziemniak – stonka – lis,
c. ziemniak – stonka – bażant – lis,
d. ziemniak – stonka – lis – bażant.
11. Siedziba urzędu Gminy Ustka znajduje się w Ustce na ulicy:
a. Dunina,
b. Marynarki Polskiej,
c. Jagiellońskiej,
d. Darłowskiej.
12. Z jaką prędkością przesuwają się ruchome wydmy?
a. 3 – 10 m/rok
b. 10-20 m/rok
c. 13 -27 m/rok
d. 30 – 40 m/rok
13. Największym parkiem krajobrazowym na terenie województwa pomorskiego
jest:
a. Tucholski Park Narodowy,
b. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”
c. Wdzydzki Park Krajobrazowy
d. Nadmorski Park Krajobrazowy
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14.Stolicą naszego regionu jest:
a. Gdańsk,
b. Ustka,
c. Sopot,
d. Słupsk.
15. Największe jezioro przybrzeżne to:
a. Gardno,
b. Smołdzińskie,
c. Modła,
d. Łebsko.
16. Pozostałości bardzo starych osad ludzkich sprzed tysiąca i więcej lat to:
a. grodziska,
b. zamki,
c. pałace,
d. wieże.
17. Co to jest „fauna”?
a. roślinność morska,
b. kompleks jezior,
c. świat roślin,
d. świat zwierząt.
18. Jaki duży ptak z rodziny jastrzębiowatych, pospolicie zwany orłem, mieszka w
Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”?
a. jastrząb,
b. sokół,
c. kania,
d. bielik.
19. Rośnie na torfowiskach, tworzy rozetki, łapie owady.
a. rosiczka okrągłolistna,
b. mikołajek nadmorski,
c. malina moroszka,
d. bagno zwyczajne.
20. Posiada małe szyszki, gubi igły na zimę
a. modrzew,
b. jodła,
c. świerk,
d. daglezja.
21.Las iglasty lub z przewagą drzew iglastych to:
a. zagajnik,
b. bór,
c. młodnik,
d. zielnik.
22.Wydmy nie zalesione, przemieszczające się pod wpływem wiatru to:
a. wydmy białe
b. wydmy szare
c. wydmy zielone
d. pagórki
3

23. Syrenka z legendy o herbie Ustki trzyma w reku:
a. dorsza,
b. pstrąga,
c. łososia,
d. flądrę.
24. W jakiej kolejności występują warstwy roślinne w lesie:
a. ściółka, runo, podszyt, korony drzew,
b. ściółka, podszyt, runo, korony drzew,
c. korony drzew, runo, podszyt, ściółka,
d. podszyt, ściółka, runo, korony drzew.
25. Rośnie na wydmach nad morzem, jest symbolem nadmorskiej roślinności.
a. rosiczka okrągłolistna,
b. rukwiel nadmorska
c. mikołajek nadmorski,
d. rosiczka okrągłolistna.
26. Wstaw cyfrę przy każdej miejscowości
a. Duninowo … ,
b. Bałamutek … ,
c. Ustka … ,
d. Orzechowo … ,
e. Słupsk … ,
f. Wytowno … ,
g. Poddąbie … ,
1 – pomnik Jana Nepomucena,
2 – pałac z pozostałościami średniowiecznej fosy,
3 – rycerz Wolff (Wilk) Krummel
4 – legendarne Zatopione Dzwony
5 – legenda o skąpym młynarzu
6 – wzgórze „Królewski Tron”
7 – elektrownia wodna
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27. Wstaw właściwą literę:
_ _ _ - Baszta Czarownic,
_ _ _ - Kościół Świętego Jacka,
_ _ _ - Zamek Książąt Pomorskich,
_ _ _ - Spichlerz Richtera,
_ _ _ - Ratusz Miejski,
_ _ _ - Skwer Pierwszych Słupszczan.
A – więzienie dla kobiet posądzonych o czary,
B – znajdują się tam witraże i obrazy związane z historią miasta,
C – nagrobek księcia Ernesta Bogusława de Croy,
D – kolekcja obrazów Stanisława Ignacego Witkiewicza,
E – pomnik „Upokorzony”,
F – budynek ten został odbudowany z wykorzystaniem starych elementów.
6p
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III . 1. Podpisz ilustracje:
A)
Miejscowość ………………………………..
Obiekt… …………………………….

B)

Miejscowość ………………………………..
Obiekt… …………………………….

C)

Miejscowość…………….…………….
Obiekt……………………………
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D)

Miejscowość ………………………………..
Obiekt… …………………………….

E)

Miejscowość ………………………………..
Obiekt… …………………………….

F)

Miejscowość ………………………………..
Obiekt… …………………………….
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2. Pokoloruj herb Gminy Ustka
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3. Podpisz ilustracje
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IV Rozwiąż krzyżówkę
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Uzupełnij zdanie hasłem z krzyżówki: Specjaliści w dziedzinie turystyki
określają region słupski jako „ …………………………………………………..
………………………………………………………………………………….”.
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1. Stolica naszego regionu: … .
2. Nasze województwo: … .
3. Drugie co do wielkości miasto w naszym województwie: … .
4. Małe miasto na południe od Słupska: … .
5. Może być w kratę: …
6. Nazwa ryby, która tarło odbywa w Morzu Sargasowym: … .
7. Od północy oblewa nasz region Morze: … .
8. Jest widłakiem wodnym, charakterystycznym dla jezior lobeliowych: ……..
jeziorny.
9. Drzewo iglaste, ma nasiona w czerwonych osnówkach, jest pod całkowitą
ochroną: … .
10.Ptak, kuzyn bociana białego. Gniazduje wysoko w koronach drzew pospolicie
nazywany jest hajstrą: ….. czarny.
11.Kaczka, zakłada swoje gniazda w dziuplach starych drzew, w pobliżu jezior: … .
12.Największa polska sowa, o rozpiętości skrzydeł 170 cm: … .
13.Naturalnie rosnący lub posadzony przez człowieka zespół roślinności, gdzie
dominują drzewa: … .
14.Duży czarny ptak z rzędu wiosłonogich. Doskonale lata, pływa i nurkuje. Żywi
się rybami. Zakłada gniazda w koloniach: … .
15.Nazwa jednego z jezior leżącego w SPN: ………. Małe.
16.Nadmorski bór sosnowy, w którym występują pojedyncze kępy bażyny czarnej i
wrzosu zwyczajnego zwany jest także: borem … .
17.Jeziora z reliktową roślinnością wodną: … .
18.Największe jezioro leżące w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”: … .
19.Słynna baszta nad rzeką: Baszta … .
20.Upamiętnia osoby lub wydarzenie … .
21.Ma długie szyszki zwisające w dół, jest zwykle dużym drzewem: … .
22.Najstarszy kościół w Słupsku p.w. św. … .
23.Wieś Słowińców … .
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