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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź.  
 

1. Które z wymienionych drzew nie jest dla Polski 
gatunkiem rodzimym? 
a) jesion wyniosły 
b) lipa drobnolistna 
c) brzoza omszona 
d) dąb czerwony 

 

8. Który z wymienionych gatunków nazywany 
jest obecnie szlacharem? 
a) biegus mały 
b) perkoz dwuczuby 
c) orlik krzykliwy 
d) tracz długodzioby 
 

2. Który z wymienionych gatunków to chrząszcz? 
a) strojnica baldaszkówka 
b) taszczyn pszczeli 
c) szypszyniec różany 
d) strzel bombardier 
 

9. Szklarnik górski to: 
a) ważka 
b) chrząszcz 
c) pluskwiak 
d) pająk 
 

3. Który z wymienionych ptaków występuje w Polsce 
głównie w piętrze kosodrzewiny i reglu górnym Karpat ? 
a) kwiczoł 
b) drozd obrożny 
c) paszkot 
d) śpiewak 

10. Jak nazywają się stada tworzone przez 
kozice? 
a) rydle 
b) kierdle 
c) chmary 
d) watachy 
 

4. W Polsce pomurniki gniazdują: 
a) w Górach Stołowych 
b) w Tatrach i Pieninach 
c) w Bieszczadach 
d) w Karkonoszach 

 

11. W jakim środowisku występuje bączek? 
a) lasy sosnowe 
b) brzegi stawów, jezior i rzek 
c) wybrzeże morskie 
d) pola, ogrody 

 

5. Która z wymienionych roślin jest owadożerna? 
a) konitrut błotny  
b) żmijowiec czerwony 
c) pływacz zwyczajny 
d) gnidosz królewski 

 

12. Goryczka trojeściowa ma kwiaty koloru: 
a) niebieskiego 
b) żółtego 
c) białego 
d) czerwonego 
 

6. Która z wymienionych roślin ma na Babiej Górze 
jedyne stanowisko w Polsce? 
a) skalnica gronkowa 
b) zerwa kulista 
c) różeniec górski 
d) okrzyn jeleni 

 

13. W którym z wymienionych rejonów naszego 
kraju paź żeglarz jest najliczniejszy? 
a) Wielkopolska 
b) Pomorze  
c) Mazury 
d) Bieszczady 
 

7. Który z wymienionych ptaków występuje w naszym 
kraju głównie w lasach iglastych? 
a) orzechówka 
b) brzęczka 
c) dzierzba czarnoczelna 
d) rokitniczka 
 
 

14. Siwerniak to gatunek występujący na 
halach w wysokich górach. Jest to: 
a) porost 
b) roślina zielna 
c) owad 
d) ptak 

 

 



 

15. Który z wymienionych gatunków należy do rodziny 
nornikowatych? 
a) kret 
b) świstak 
c) badylarka 
d) darniówka tatrzańska 

 

17. Tojad mocny rośnie najczęściej: 
a) nad brzegami strumieni i potoków 
b) w suchych lasach iglastych 
c) na polach 
d) na nasłonecznionych, pionowych  skałach w 

piętrze alpejskim 
 

16. Nazwa „Czerwone Wierchy” pochodzi od: 
a) maków kwitnących licznie na bezleśnych zboczach 
b) jesiennej barwy porastających zbocza kęp situ skuciny 
c) czerwono zabarwionych naskalnych porostów 
d) owadów – czerwików, rojących się licznie na początku lata 

 

18. Ociernica to: 
a) roślina 
b) skorupiak 
c) owad 
d) ryba 
 

 

B/ Odpowiedz na pytania. 
 

19. Uzupełnij nazwy gatunkowe roślin: 
 

miłosna górska 
dębik ośmiopłatkowy 
zimowit jesienny 
arnika górska 
 

23. Wymień cztery gatunki traszek 
występujące w Polsce. 
 

zwyczajna 
górska 
karpacka 
grzebieniasta 
 

20. Jak nazywa się żyjący w Polsce ptak, 
należący do rodziny dzięciołów, który nie wykuwa 
samodzielnie dziupli w drewnie? 
 

krętogłów 
 

24. Jak nazywa się rezerwat, położony w 
Świętokrzyskim Parku Narodowym, chroniący 
naturalne stanowisko modrzewia polskiego? 
 

„Chełmowa Góra” 
 

21. Jakiego koloru kwiaty posiada knieć błotna?  
 

żółtego 

25. Do jakiej rodziny należy orzesznica? 
 

popielicowate lub pilchowate 
 

22. Jak nazywa się ostatnio utworzony w Polsce 
park narodowy? 
 
 

Park Narodowy „Ujście Warty” 

26. Podaj nazwę rodzajową żyjącego w 
Polsce nietoperza, który podczas hibernacji 
owija swoje ciało błonami skrzydłowymi. 
 

podkowiec 
 
 

 

C/ Podaj nazwy gatunkowe roślin i zwierząt przedstawionych na rysunkach.  
  

27. 

 
 

języcznik zwyczajny, języcznik 

28. 

 
 

puchacz 
 

29. 

 
 

jodła pospolita, jodła 
 

 



 

Prawidłowe odpowiedzi i punktacja 
 
 

A/ Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt. 
 

1.  d 8.    d 
2.  d 9.    a 
3.  b 10. b 
4.  b 11. b 
5.  c 12. a 
6.  d 13. d 
7.  a 14. d 
 
 

15. d 17. a 
16. b 18. c 
 
B/ 
 

19.   
miłosna górska 
dębik ośmiopłatkowy 
zimowit jesienny 
arnika górska 
 

po 0,5 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 
 

23.  
zwyczajna 
górska 
karpacka 
grzebieniasta 

 

po 0,5 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 
 

20.  
krętogłów – 1 pkt. 

 

24.  
„Chełmowa Góra” – 1 pkt. 
 

21.  
żółtego – 1 pkt. 

 

25. 
popielicowate lub pilchowate – 1 pkt. 
 

22.  
Park Narodowy „Ujście Warty” - 1 pkt. 

 

26.  
podkowiec – 1 pkt. 
 

 

C/ Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt. 
27. języcznik zwyczajny lub języcznik 

28. puchacz 

29. jodła pospolita lub jodła 

 
Protokół należy wysłać najpóźniej 16 grudnia 2002 r. 


