Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów
i Szkół Podstawowych

„Rośliny chronione w Polsce”
ETAP PONADWOJEWÓDZKI

.....................................................................................................................
imię i nazwisko / województwo
.....................................................................................................................
szkoła
nauczyciel prowadzący

Grupa
liczba punktów ......................

Zaznacz prawidłową odpowiedź
kukułka

7. Które z podanych roślin należą do tej samej
rodziny?
a) listera jajowata i wyblin jednolistny
b) mikołajek nadmorski i dziewięćsił bezłodygowy
c) obrazki plamiste i wawrzynek główkowy
d) miłek wiosenny i pierwiosnek łyszczak

2. Która z wymienionych roślin pływa swobodnie w
wodzie?
a) lobelia jeziorna
b) włosienicznik wodny
c) aldrowanda pęcherzykowata
d) tajęża jednostronna

8. Nasiona której z wymienionych roślin rozsiewane są
głównie przez mrówki?
a) ostnica Jana
b) rokitnik zwyczajny
c) przytulia wonna
d) szafran spiski

3. Która z cech dotyczy tojadu mocnego?
a) osiąga wysokość do ok. 1,5 m.
b) posiada kwiaty koloru czerwonego
c) występuje głównie w północnej części kraju
d) kwitnie w kwietniu i w maju

9. Kokorycz drobna kwitnie:
a) w marcu i kwietniu
b) w maju i czerwcu
c) w lipcu i sierpniu
d) we wrześniu i październiku

4. Która z wymienionych nazw
goryczek jest zmyślona?
a) goryczka przeźroczysta
b) goryczka lodnikowa
c) goryczka śniegowa
d) goryczka maleńka

10. U której z wymienionych roślin liście posiadają
wyraźnie podłużne, równoległe unerwienie?
a) pełnik europejski
b) ciemiężyca zielona
c) przylaszczka pospolita
d) pokrzyk wilcza jagoda

1. Jakiego
koloru
kwiaty
szerokolistna?
a) białego
b) żółtego lub zielonego
c) różowego lub fioletowego
d) pomarańczowego

posiada

gatunkowych

5. Grążel drobny występuje głównie:
a) w północnej części kraju
b) w południowej części kraju
c) we wschodniej części kraju
d) w zachodniej części kraju

11. Woskownica europejska to:
a) bylina
b) pnącze
c) krzew
d) drzewo

6. W lesie iglastym nie spotkamy:
a) listery sercowatej
b) sasanki otwartej
c) kukułki plamistej
d) pomocnika baldaszkowatego

12. Która z roślin nigdy nie zakwitnie?
a) elisma wodna
b) cebulica dwulistna
c) potrostek alpejski
d) poryblin jeziorny
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13. Która z wymienionych roślin może osiągać
największą wysokość?
a) zimoziół północny
b) pluskwica europejska
c) śniedek baldaszkowaty
d) turzyca bagienna

19. Która z wymienionych roślin ma w Polsce najmniej
stanowisk?
a) miodownik melisowaty
b) tojad dzióbaty
c) zawilec wielkokwiatowy
d) selery błotne

14. Która z roślin występuje tylko w Tatrach?
a) kosaciec bezlistny
b) goździk lodowcowy
c) pełnik alpejski
d) kłokoczka południowa

20. Chamedafne północna rośnie głównie:
a) na torfowiskach
b) w lasach bukowych
c) w lasach iglastych
d) nad jeziorami

15. Salwinię pływającą spotkamy:
a) w jeziorach oligotroficznych
b) w jeziorach eutroficznych
c) w jeziorach dystroficznych
d) w jeziorach lobeliowych

21. Która z wymienionych roślin posiada trójkanciastą łodygę?
a) turzyca piaskowa
b) skrzyp olbrzymi
c) zaraza niebieska
d) goździk kosmaty

16. Do jakiej rodziny należy ostrożeń panoński?
a) jaskrowate
b) astrowate
c) obrazkowate
d) liliowate

22. Która z wymienionych roślin kwitnie w maju?
a) mieczyk dachówkowaty
b) szafran spiski
c) aster gawędka
d) czosnek niedźwiedzi

17. Kwiaty koloru żółtego posiada:
a) goryczka trojeściowa
b) storczyk męski
c) ożota zwyczajna
d) tłustosz pospolity

23. Sasanka wiosenna to roślina:
a) występująca w Polsce tylko w Sudetach
b) rosnąca głównie nad wodą
c) należąca do rodziny dzwonkowatych
d) pokryta gęsto długimi włoskami

18. Ile płatków posiada włosienicznik wodny?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 8

24. Owoc w postaci jagody wytwarza:
a) naparstnica zwyczajna
b) gnidosz królewski
c) liczydło górskie
d) bagno zwyczajne
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