Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Średnich

„Flora Polski”
ETAP SZKOLNY
..........................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
..........................................................................................................................................................................................................
szkoła, klasa
nauczyciel prowadzący

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. U którego z wymienionych gatunków
zebrane są w przyziemną różyczkę?
a) zawilec żółty
b) mak polny
c) konwalijka dwulistna
d) babka zwyczajna
2. Ptak, który żerując
drzewa głową w dół to:
a) kowalik
b) rudzik
c) gągoł
d) pierwiosnek

chodzi często

po

liście

pniu

8. Która z wymienionych roślin należy do
rodziny storczykowatych?
a) kopytnik pospolity
b) jasnota biała
c) zimowit jesienny
d) obuwik pospolity
9. Którą z wymienionych
głównie w lesie liściastym?
a) manna mielec
b) konwalia majowa
c) dębik ośmiopłatkowy
d) rozchodnik ostry

roślin

spotkamy

3.
a)
b)
c)
d)

Która z wymienionych roślin jest trawą?
świerząbek orzęsiony
rdest ptasi
wiechlina roczna
lepiężnik biały

10. Kruszczyca złotawka to:
a) ważka
b) pluskwiak
c) chrząszcz
d) motyl

4.
a)
b)
c)
d)

Która z wymienionych roślin to pasożyt?
podagrycznik pospolity
kuklik zwisły
łuskiewnik różowy
przytulia czepna

11. Kwiaty podbiału pospolitego mają kolor:
a) biały
b) żółty
c) fioletowy
d) czerwony

5. Larwy
którego
z
wymienionych
powodują
powstanie
na
charakterystycznych wyrośli?
a) strojnica baldaszkówka
b) gadziogłówka zwyczajna
c) galasówka dębianka
d) pepłoń jajowaty

gatunków
liściach

12. Larwy większości gatunków owadów
należących
do
rodziny
kózkowatych
odżywiają się:
a) liśćmi
b) pyłkiem kwiatowym
c) sokiem roślinnym
d) drewnem

6.
a)
b)
c)
d)

Która z wymienionych roślin ma żółte kwiaty?
czosnaczek pospolity
miodunka plamista
bodziszek łąkowy
jastrzębiec kosmaczek

13. Który z wymienionych gatunków to paproć?
a) trybula leśna
b) bylica pospolita
c) podrzeń żebrowiec
d) pałatka zielona

7.
a)
b)
c)
d)

Zawilec gajowy kwitnie:
od lutego do czerwca
od marca do kwietnia
od kwietnia do września
od maja do września

14. Rojnik górski rośnie głównie:
a) nad brzegami strumieni
b) w lasach regla dolnego
c) w lasach regla górnego
d) wśród skał, na piargach i usypiskach

15. Który z wymienionych gatunków to gad?
a) padalec
b) salamandra plamista
c) traszka karpacka
d) grzebiuszka ziemna
16. Który z wymienionych
rodziny ropuszkowatych?
a) żaba trawna
b) rzekotka drzewna
c) ropucha szara
d) kumak nizinny

płazów

18. Który z wymienionych ptaków posiada
kolorowe, niebiesko-żołto-czerwone ubarwienie?
a) czajka
b) żołna
c) trznadel
d) pierwiosnek

należy

do

17. Która z wymienionych ryb może występować w
wodach o niewielkiej zawartości tlenu?
a) lipień
b) pstrąg potokowy
c) kleń
d) lin

19. Które z wymienionych zwierząt odżywia
się głównie owadami?
a) gacek brunatny
b) popielica
c) nornik zwyczajny
d) darniówka pospolita
20. Susła perełkowanego można obecnie w
Polsce spotkać:
a) na Mazurach
b) na Lubelszczyźnie
c) w Tatrach
d) na Pomorzu

21. W którym z wymienionych środowisk spotkamy
najczęściej tygrzyka paskowanego?
a) w budynkach
b) w wodzie
c) na łąkach
d) w piaszczystych zagłębieniach

B/ Odpowiedz na pytania.
22. Uzupełnij nazwy roślin występujących w
Polsce :
kotewka ...............................................................................
parzydło ..............................................................................

24. Jaki kolor
pospolita?

23. Kijanki którego z występujących
płazów osiągają największe rozmiary?

25. Jak
nazywa
się
występujących
u
nas
rodziny czaplowatych?

u

kwiatów

ma

dziewanna

.....................................................................................

nas

................................................................................................

najmniejszy
z
przedstawicieli

.........................................................................................

26. Jacy przedstawiciele rodziny psowatych, oprócz wilka,
występują w naszym kraju w stanie dzikim?
.............................................................................................................

C/ Podaj nazwy rodzajowe roślin przedstawionych na rysunkach.
27.

28.

29.

............................................................. ................................................................ .............................................................

