
 
KARTA KONKURSOWA – POZNAJEMY DRZEWA 

 

Wdzydzki Park Krajobrazowy zaprasza do wspólnej zabawy i udziału w konkursie 
organizowanym z okazji obchodów Dnia Krajobrazu 2020. Aby wziąć udział w konkursie należy 

zapoznać się z Regulaminem (https://wdzydzkipark.pl/konkursy-1/poznajemy-drzewa-konkurs/),  
przejść trasę gry terenowej pn „Poznajemy drzewa w Kościerzynie” i rozwiązać poniższe zadania. 
Wypełnioną kartę prosimy przesłać drogą mailową  na adres g.sadowska@pomorskieparki.pl lub 

dostarczyć do siedziby Parku do dnia  19 października 2020 do godziny 10:00.  POWODZENIA! 
 
Zadanie 1.  (do zdobycia 0 – 10 punktów)  
Weź udział w terenowej grze przyrodniczej „Poznajemy drzewa w Kościerzynie”,  dostępnej 
na stronie https://wdzydzkipark.pl/edukacja-2/edukacyjne-gry-terenowe/poznajemy-
drzewa/  i wpisując poniżej odpowiednie numery podaj jej rozwiązanie. Kartę gry terenowej 
można również pobrać skanując załączony kod QR. 
 
brzoza brodawkowata - …….,   lipa drobnolistna - …….,   klon jawor - …….,   klon zwyczajny - …….,  
wierzba - …….,      cis pospolity - …….,    kasztanowiec zwyczajny - …….,   jarząb pospolity - …….,  
 jesion wyniosły - …….,   świerk pospolity - …….,    
 
Zadanie 2.  (0 – 2pkt)  
Przyjrzyj się uważnie drzewom opisanym w grze i podaj lokalizację tych, które zostały uznane za 
pomniki przyrody. …….,  ……., 
 
Zadanie 3.  (0 – 10pkt)  
Spośród drzew napotkanych podczas gry wybierz jeden dowolny okaz lub grupę drzew, wymyśl dla 
niego/nich nazwę oraz krótko ją uzasadnij. Ocenie będzie podlegała oryginalność i trafność nazwy,  
a także uzasadnienie. 
lokalizacja (numer) ……..….,  nazwa gatunkowa drzew/a………………………………………………………………………,  
Twoja nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
uzasadnienie: 
 
 
 

Zadanie 4.  (0 – 2pkt)  
Wykonaj zdjęcie wybranemu w zadaniu 3 drzewu lub grupie drzew i załącz je do karty konkursowej. 
 
Zadanie 5. (0 – 6pkt)   
W maksymalnie trzech zdaniach napisz, co by się zmieniło, gdyby wybrane przez Ciebie w zadaniu 3 
drzewo/a zostało/y wycięte. Oceniana będzie trafność odpowiedzi w trzech aspektach: ze względu na  
przyrodę, człowieka i krajobraz.  
 
 
 
 

 
 
Przesyłając niniejszą kartę konkursową oświadczam, iż akceptuję regulamin konkursu. 

Imię i nazwisko  .............................................................................................................................................................. 
nr telefonu lub e-mail ....................................................................................................................................................                                                                                                                

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa”  

Leopold Staff 
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