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PYTANIA DO GRY PLANSZOWEJ 

„PODRÓŻ DO KRAINY NIEZWYKŁOŚCI” 

Kolorem czerwonym zaznaczono poprawne odpowiedzi do pytań. 

1) Na terenie, którego województwa znajdują się Stawy Milickie? 

a. dolnośląskiego 

b. wielkopolskiego 

c. opolskiego 

2) Powierzchnia zbiorników wodnych Stawów Milickich wynosi: 

a. 6 tys. ha 

b. 7 tys. ha 

c. 8 tys. ha 

3) W którym wieku przybyli cystersi na tereny, gdzie położone są Stawy Milickie? 

a. XI wiek 

b. XII wiek 

c. XIII wiek 

4) W jakiej miejscowości znajduje się siedziba spółki akcyjnej Stawy Milickie? 

a. w Rudzie Sułowskiej 

b. w Rudzie Milickiej 

c. w Rudzie Żmigrodzkiej 

5) Właścicielem spółki akcyjnej Stawy Milickie jest: 

a. Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

b. Gmina Milicz 

c. Dolnośląski Urząd Hodowli Ryb 

6) Największym europejskim gryzoniem jest: 

a. zając 

b. bóbr 

c. wiewiórka 

7) Czym pokryty jest ogon bobra? 

a. piórami 

b. sierścią 

c. łuskami 

8) Co to są tarlaki? 

a. kwiaty 

b. ryby 

c. ptaki 

9) Co robią samce żab zielonych, aby zwabić partnerki? 

a. urządzają bitwy na głosy 

b. chowają się 

c. nic nie robią 

10) Ile metrów ma wieża kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli? 

a. 60 metrów 

b. 49 metrów 

c. 45 metrów 
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11) Jak nazywa się urządzenie wodne, przez które woda wypływa ze stawu 

hodowlanego? 

a. mnich 

b. syfon 

c. jaz 

12) Jak nazywa się samiec karpia? 

a. ikrzyca 

b. mleczak 

c. narybek 

13) Jak nazywa się samica karpia? 

a. ikrzyca 

b. mleczak 

c. narybek 

14) Jak się nazywają dorosłe karpie, które dadzą początek nowemu pokoleniu i będą 

brały udział tarle? 

a. karpiaki 

b. łusaki 

c. tarlaki 

15) W jakim celu wbija się długie kołki w dno stawu? 

a. w celu przycumowania łódki 

b. w celu oznaczenia miejsca karmienia ryb 

c. w celu oznaczenia punktu widokowego 

16) Kto to jest stawowy? 

a. opiekun stawu 

b. turysta nad stawem 

c. wędkarz 

17) Ile maksymalnie ziarenek ikry może złożyć jedna ikrzyca? 

a. 100 000 

b. 2 000 000 

c. 500 000 

18) Ile czasu trwa tarło? 

a. 2 doby 

b. 3 doby 

c. 4 doby 

19) Tradycyjna hodowla karpia trwa: 

a. 2 lata  

b. 3 lata 

c. 4 lata 

20) Jak nazywa się karpik, który ukończył 2 lata? 

a. nóżka 

b. kroczek 

c. skoczek 
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21) Dwuletni karp przechowywany jest w tzw.: 

a. stawach towarowych 

b. stawach tarłowych 

c. stawach kroczkowych 

22) Trzyletni karp przechowywany jest w tzw.: 

a. stawach towarowych 

b. stawach tarłowych 

c. stawach kroczkowych 

23) W którym miesiącu kończą się odłowy? 

a. w luty 

b. w styczniu 

c. w grudniu 

24) Jak się nazywa największy ptasi drapieżnik zamieszkujący w Dolinie Baryczy? 

a. bielik 

b. rybołów 

c. kormoran  

25) W okresie wiosennym czynnością remontową prowadzoną na stawach jest: 

a. koszenie trzciny 

b. wapnowanie 

c. spuszczanie wody ze zbiornika 

26) Ile trwa rozwój zarodkowy karpia? 

a. 2 - 3 dni 

b. 4 - 6 dni  

c. 8 - 10 dni 

27) W jakie dni tygodnia są karmione karpie? 

a. poniedziałek, środa, piątek 

b. wtorek, czwartek, sobota 

c. poniedziałek, czwartek, niedziela 

28) Ile gatunków ptaków lęgowych bytuje na stawach w Dolinie Baryczy? 

a. 10 

b. 30 

c. 20 

29) W jaki sposób można zwiedzać stawy milickie? 

a. samochodem, motorówką, pieszo, rowerem 

b. pieszo, samochodem, rowerem, bryczką 

c. pieszo, rowerem, bryczką, kajakiem 

30) W jakim miesiącu odławiane są ryby?  

a. we wrześniu 

b. w listopadzie 

c. w październiku 

31) Jak długo trwa tradycja hodowli ryb w tym regionie? 

a. 500 lat 

b. 700 lat 

c. 800 lat 
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32) W którym roku utworzono spółkę akcyjną "Stawy Milickie"? 

a. 2010 roku  

b. 2012 roku 

c. 2008 roku 

33) Na przełomie, którego wieku trwała "złota era" hodowli ryb w tym regionie? 

a. XI i XII wieku 

b. XII i XIII wieku 

c. XIII i IXX wieku 

34) Ile wszystkich gatunków ptaków stanowią ptaki lęgowe w Dolinie Baryczy? 

a. 50 

b. 300 

c. 170  

35) Budowę kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli ukończono w: 

a. 1802 roku 

b. 1714 roku 

c. 1821 roku 

36) Co w XIX wieku stało się ze stawami hodowlanymi w Dolinie Baryczy? 

a. większość objęto licznymi formami ochrony przyrody 

b. część z nich zamieniono na pola uprawne 

c. zostały zasolone w celu hodowli ryb morskich 

37) Wystraszone bobry: 

a. znajdują bezpieczne miejsce pod drzewem, po czym zaczynają obgryzać jego 

korę 

b. wskakują do wody 

c. uderzają o ziemię łuskowatym ogonem 

38) Do ilu jaj może złożyć ikrzyca karpia? 

a. do 200 

b. do 200 tys. 

c. do 2 mln.  

39) W jakiej temperaturze ikra karpia rozwija się szybciej: 

a. ciepłej 

b. chłodnej 

c. umiarkowanej 

40) Do czego możemy porównać wagę wylęgu karpia? 

a. do 5 groszowej monety 

b. do 2 ziarenek maku 

c. do ziarna ryżu 

41) Mewy i czaple zjadają najczęściej: 

a. karasie, tołpygi, pstrągi 

b. karpie, amury, jesiotry 

c. karasie, jazgarze, sumiki karłowate 

42) Ile mniej więcej waży karp handlowy? 

a. 1 kg 

b. od 1,5 kg do 2 kg 

c. 2,5 kg 



5 
 

43) W którym miesiącu wbija się kołki w stawach, aby zaznaczyć miejsca w których 

będą karmione ryby? 

a. w listopadzie 

b. w kwietniu 

c. w maju 

44) W którym wieku prawdopodobnie zaczęto zakładać stawy w Dolinie Baryczy? 

a. w XII wieku 

b. w XIII wieku 

c. w XI wieku 

45) W którym miesiącu praca rybaków staje się wyjątkowo ciężka? 

a. w maju 

b. w sierpniu 

c. w listopadzie  


