Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Średnich

„Rośliny i zwierzęta polskich jezior”
ETAP WOJEWÓDZKI
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szkoła
nauczyciel prowadzący

liczba punktów ......................

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Świtezianka dziewica
głównie:
a) bezkręgowcami
b) krwią ssaków
c) małymi kręgowcami
d) pokarmem roślinnym

odżywia

się

7. Zmierzchnica trupia główka należy do
rodziny:
a) miernikowcowate
b) modraszkowate
c) rusałkowate
d) zawisakowate

2. Samiec którego z wymienionych ptaków
posiada białą plamę przy nasadzie dzioba?
a) gągoł
b) głowienka
c) hełmiatka
d) czernica

8. Dorosłe pływaki żółtobrzeżki mogą
osiągać długość do ok:
a) 15 mm.
b) 25 mm.
c) 35 mm.
d) 60 mm.

3. Która z cech nie dotyczy rdestnicy
połyskującej?
a) roślina zakorzeniona w podłożu
b) roślina posiada łodygę dochodzącą do
3 m. długości
c) roślina wytwarza kwiaty koloru żółtego
d) roślina o grubym kłączu

9. W której partii jeziora rośnie łączeń
baldaszkowy?
a) na podłożu pokrytym mułem, na
głębokości ok. 2-4 m
b) pływa w otwartej toni wodnej
c) na dnie, kilka metrów od brzegu
d) w pasie szuwaru

4. Nartnik to:
a) pająk
b) kosarz
c) pluskwiak
d) chrząszcz

10. Trznadel występuje przede wszystkim:
a) w zaroślach nad brzegami rzek
b) na polach i łąkach
c) w gęstych lasach liściastych
d) w wyższych partiach gór

5. Stokrotka pospolita kwitnie zwykle:
a) od lutego do listopada
b) wyłącznie od kwietnia do września
c) wyłącznie od marca do sierpnia
d) wyłącznie od lutego do czerwca

11. Która z wymienionych roślin to mech?
a) wywłócznik okółkowy
b) poryblin jeziorny
c) żabiściek pływający
d) zdrojek pospolity

6. Który
z
wymienionych
grzybów
nazywany jest powszechnie kurką?
a) czubajka kania
b) muchomor czerwonawy
c) mleczaj rydz
d) pieprznik jadalny

12. Który
z
wymienionych
bardzo dobrze nurkuje?
a) kokoszka
b) perkozek
c) trzciniak
d) brzęczka
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13. Które z wymienionych zwierząt
spotkamy
głównie
w
środowisku
wodnym lub w jego pobliżu?
a) gniewosz plamisty
b) łasica
c) koszatka
d) zaskroniec zwyczajny

19. Który
z
wymienionych
ssaków
znajduje się w Polsce pod ścisłą ochroną
gatunkową?
a) jenot
b) podkowiec mały
c) kuna leśna
d) mysz leśna

14. Który
z
wymienionych
posiada pionową źrenicę?
a) traszka grzebieniasta
b) żaba moczarowa
c) grzebiuszka ziemna
d) rzekotka drzewna

płazów

20. Który
z
wymienionych
ptaków
odbywa regularnie lęgi w Polsce?
a) bielaczek
b) gęś zbożowa
c) ogorzałka
d) nurogęś

15. Która
z
wymienionych
roślin
występuje w jeziorach oligotroficznych
(ubogich w substancje odżywcze)?
a) rogatek sztywny
b) grążel żółty
c) grzybienie białe
d) lobelia jeziorna

21. Który
z
wymienionych
małży
wytwarza bisiorowe włókna, za pomocą
których przytwierdza się do podłoża?
a) gałeczka rogowa
b) groszkówka pospolita
c) skójka malarska
d) racicznica zmienna

16. Które
z
wymienionych
zakwita najwcześniej?
a) robinia akacjowa
b) sosna pospolita
c) dąb szypułkowy
d) olsza czarna

22. Jakiego koloru
europejski?
a) białe
b) różowe
c) żółte
d) czerwone

drzew

kwiaty

ma

pełnik

17. Salwinia pływająca to:
a) roślina z rodziny grzybieniowatych
b) paproć
c) wodny pluskwiak
d) mięczak

23. Dębik ośmiopłatkowy rośnie głównie:
a) na terenach podmokłych
b) na piargach, wśród skał
c) w lasach iglastych
d) na terenach piaszczystych, na wydmach

18. Który z naszych krajowych płazów
zamieszkuje głównie brzegi większych
zbiorników wodnych, m.in. jezior?
a) żaba trawna
b) żaba śmieszka
c) ropucha zielona
d) grzebiuszka ziemna

24. Potoczna nazwa wzdręgi to:
a) krasnopióra
b) złota orfa
c) płetwica
d) strojnica
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