
Pytania na Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza

Cz. 6
 

1. W którym z wymienionych miejsc stwierdzono najniższa średnią 
temperaturę powietrza w roku?

a) Kasprowy                 b) Poprad                  c) Łomnica

            Odp.: Łomnica

2. Kiedy występuje inwersja na terenie Tatr to mamy następującą sytuację: 
( wskaż właściwą odpowiedz)

a) na Kasprowym Wierchu jest mróz a w Zakopanem ciepło,

b) w Zakopanem jest mróz a na Kasprowym Wierchu ciepło,

c) na Kasprowym Wierchu pada deszcz a w Zakopanem pada śnieg.

           Odp.: W Zakopanem jest mróz a na Kasprowym Wierchu ciepło

3. W wysokich partiach Tatr spotyka się tak zwane „lodowczyki”. Wskaż, co
to są „lodowczyki”:

a) lodowce tatrzańskie,

b) wieloletnie płaty śnieżne, 

c) małe oczka wodne pokryte lodem.

          Odp.: Wieloletnie płaty śnieżne. 

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

a) klimat typu morskiego,

b) klimat typu umiarkowanie ciepłego,

c) klimat typu chłodnego,

d) klimat typu śródziemnomorskiego.

           Odp.: Klimat typu umiarkowanie ciepłego, klimat typu chłodnego

5. Wymień nazwy przynamniej dwóch jezior zaporowych znajdujących się 
na terenie Podtatrza polsko- słowackiego. 

 Odp.: Jez. Orawskie, Jez. Czorsztyńskie, Jez. Liptowska Mara, Jez. Rożnowskie



6. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

a) wody Podtatrza polsko – słowackiego należą do zlewiska Morza 

Bałtyckiego

b) wody Podtatrza polsko – słowackiego należą do zlewiska Morza 

Śródziemnego

c) wody Podtatrza polsko – słowackiego należą do zlewiska Morza 

Czarnego

 Odp.: wody Podtatrza polsko – słowackiego należą do zlewiska Morza 

Bałtyckiego, wody Podtatrza polsko – słowackiego należą do zlewiska Morza 

Czarnego.

7. Niektóre rzeki na Podtatrzu polsko – słowackim są naturalnymi 
granicami państw. Wskaż, które to rzeki.

a) Białka

b) Wag

c) Dunaj

d) Dunajec

             Odp.: Białka, Dunajec

   
8. Wskaż najwyżej położone jezioro w Tatrach.

a) Toporowy Staw Niżny

b) Morskie Oko

c) Szczyrbskie Jezioro

d) Lodowy Staw

           Odp.: Szczyrbskie Pleso 

 
9. Na potrzeby jakiego przemysłu wyrąbywano tatrzańskie lasy w drugiej 

połowie VIII i pierwszej połowie XIX wieku?

a) przemysł papierniczy

b) huty szkła

c) górnictwo i hutnictwo

d) garncarstwo

Odp.: Górnictwo i hutnictwo.



 

10.W przeszłości na przeważającym obszarze regla dolnego występowały 
zespoły leśne nazywane buczyną karpacką. Jakie dwa gatunki drzew 
tworzyły buczynę karpacką?

a) świerk i jawor

b) buk i brzoza

c) buk i jodła

d) buk i kosodrzewina

Odp.: Buk i jodła 

11.Na wiosnę wzdłuż górskich potoków masowo zakwitają żółte kwiaty 
popularnie zwane kaczeńcami. Jaka inną nazwę mają te rośliny?

a) Żywiec Gruczołowaty ( Dentaria glandulosa)

b) Lepiężnik wyłysiały ( Petasites kablikianus)   

c) Knieć górska ( Caltha laeta)  

Odp.: Knieć górska 

 
12.  Jaka nazwę ma drzewo iglaste rosnące wyłącznie Tatrach?    

a) świerk

b) limba 

c) jodła

d) modrzew 

Odp.: Limba

13.  W Pieninach występuje „ Niepylak Apollo”. Jest to nazwa:

a) ptaka

b) gada

c) ryby

d) motyla

               Odp.: Motyla 
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