Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Rośliny i zwierzęta polskich gór”
(rok szkolny 2015/2016)
ETAP WOJEWÓDZKI
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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Trzyszcz górski to:
a) roślina
b) chrząszcz
c) pluskwiak
d) ptak

7. Biegacz zielonozłoty odżywia się:
a) owocami i nasionami
b) bezkręgowcami
c) małymi rybami
d) małymi ptakami

2. Sokół wędrowny:
a) odżywia się głównie padliną i gryzoniami
b) odżywia się głównie rybami i płazami
c) poluje na ptaki i drobne ssaki na ziemi
d) łowi średniej wielkości ptaki w locie

8. Tojad mocny ma kwiaty koloru:
a) białego
b) czerwonego
c) fioletowogranatowego
d) żółtego

3. Larwy niepylaka apollo żerują na:
a) świerku
b) kosodrzewinie
c) rozchodniku
d) skalnicy

9. Płochacz halny wielkością zbliżony jest do:
a) skowronka
b) orzechówki
c) kruka
d) orła przedniego

4. Który z wymienionych gatunków
charakterystyczny dla buczyny karpackiej?
a) żywiec gruczołowaty
b) rojnik górski
c) dzięgiel litwor
d) wierzba żyłkowana

jest

10. Która z wymienionych
największą wysokość?
a) goryczka trojeściowa
b) goryczka wiosenna
c) goryczka przezroczysta
d) goryczka krzyżowa

goryczek

osiąga

5. Darniówka tatrzańska:
a) jest trawą porastającą polany w reglu dolnym
b) odżywia się głównie owadami
c) jest roślinożerna
d) jest aktywna głównie za dnia

11. Wietlica alpejska to:
a) paproć
b) trawa
c) krzew
d) motyl

6. Który z wymienionych gatunków, przy sprzyjającej
pogodzie odbywa jesienią widowiskowe loty
tokowe?
a) orzeł przedni
b) płochacz halny
c) drozd obrożny
d) nagórnik

12. Które ze zdań jest prawdziwe?
a) u kozic kończyny tylne są dłuższe niż przednie
b) na czele stada kozic (kierdla) stoi zawsze
najstarszy samiec
c) kozice żyją zwykle 3–5 lat
d) młode kozic rodzą się zazwyczaj w okresie
od stycznia do lutego
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13. Starzec gajowy osiąga maksymalnie:
a) 10 cm wysokości
b) 40 cm wysokości
c) 60 cm wysokości
d) 1,5 m wysokości
14. Która
z
wymienionych
półpasożytem?
a) tojad mocny
b) gnidosz sudecki
c) wierzbówka kiprzyca
d) ostrożeń lepki

roślin

19. Kukułka bzowa należy do rodziny:
a) storczykowatych
b) kosaćcowatych
c) astrowatych
d) kapustowatych
jest

20. Który
z
wymienionych
ptaków
najliczniejszy w piętrze halnym Tatrach?
a) kopciuszek
b) siwerniak
c) orzechówka
d) zniczek

jest

15. Wąż Eskulapa:
a) nie potrafi wspinać się na drzewa
b) osiąga maksymalnie 1 m długości
c) jest jadowity
d) jest jajorodny

21. Strzebla potokowa osiąga zazwyczaj:
a) 3-5 cm długości
b) 6-10 cm długości
c) 20-40 cm długości
d) 50-80 cm długości

16. Której z wymienionych roślin nie spotkamy na
łące kośnej?
a) zimowit jesienny
b) szafran spiski
c) mieczyk dachówkowaty
d) fiołek alpejski

22. Ile osobników niedźwiedzi żyje obecnie w
Polsce (głównie w Karpatach)?
a) ok. 5–10
b) ok. 20–40
c) ok. 80–100
d) ok. 200–230

17. Żywokost sercowaty ma:
a) owoce o sercowatym kształcie
b) liście o sercowatym kształcie
c) kwiaty o sercowatym kształcie
d) korzeń o sercowatym kształcie

23. Jakiego typu kwiatostan ma jastrzębiec alpejski?
a) kłos
b) baldach
c) grono
d) koszyczek

18. Jaki kolor przybierają jesienią liście sita
skuciny?
a) żółtawy
b) czarny
c) czerwonawy
d) biały

24. Na
swoich
naturalnych
stanowiskach
śnieżyczka przebiśnieg rośnie zazwyczaj:
a) na skałach
b) w lasach
c) na polanach
d) w pobliżu siedzib ludzkich
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