
Temat 3. Parki narodowe w Polsce.  

Na dysku Google (link poniżej znajduje się prezentacja o parkach narodowych w Polsce. 

Proszę się z nią zapoznać i  wykonać  jako pracę domową poniższe zadanie:  

https://drive.google.com/file/d/1jBNWKN-TXMIPfAL2d7wrbHS1w7WQnDnE/view?usp=sharing 

Praca domowa: 

Na podstawie opisu rozpoznaj parki narodowe w Polsce: 

a) Park obejmuje: pasmo Łysogór (z najwyższym szczytem Łysicą 612 m n.p.m. i Łysą Górą ( 595 m 

n.p.m.), część Pasma Klonowskiego (z górami Psarską i Miejską), Doliny Wilkowskiej i Doliny 

Dębniańskiej, a także trzy eksklawy – Górę Chełmową, Las Serwis i Skarpę Zapusty. 

b) Ścisłą ochroną objęto 184,25 km2 w tym cały obszar połonin. W skład parku wchodzą: grupa 

szczytów gniazda Tarnicy i Halicza z Szerokim Wierchem, Bukowym Berdem, Krzemieniem, 

Rozsypańcem i Połoniną Bukowską,Połonina Caryńska, grupa Wielkiej Rawki i pasmo Połoniny 

Wetlińskiej i Smereka oraz grupa Wielkiej Rawki z pasmem granicznym aż po Rabią Skałę. 

c) Obejmuje m.in. masywy Turbacza i Gorca. Puszcza karpacka jest największym naturalnym 

bogactwem tych gór. Najmniej zmienione przez człowieka są dolnoreglowe lasy mieszane, zwane 

buczyną karpacką. Najwyższe wzniesienia porasta bór świerkowy, zajmujący piętro regla górnego. W 

logo parku znajduje się salamandra.  

d) W obręb tego parku wchodzą m.in. Śnieżka,  Wodospad Szklarki i Chojnik. 

Park charakteryzuje się bogatą i urozmaiconą rzeźbą - grupy skał o fantastycznych kształtach, 

rumowiska skalne, gołoborza, cyrki polodowcowe i jeziora górskie, liczne źródła i potoki. 

e) Znajduje się on w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Leży w południowej 

części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i obejmuje: środkową część Doliny Prądnika, część 

Doliny Sąspowskiej wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Jest najmniejszym 

z polskich parków narodowych. 

f) Jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim. Obejmuje 

Mierzeję Łebską, Nizinę Gardeńsko-Łebską, morenę czołową z najwyższą kulminacją 115 m n.p.m. 

na wzgórzu Rowokół oraz szereg jezior: Łebsko, Gardno, Jezioro Dołgie Wielkie i Dołgie Małe. 

A na koniec quiz do zrobienia (link poniżej, potem klikamy w okienko „graj sam”)  

Powodzenia ;-)  

https://learningapps.org/1020689 
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