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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

 
 

1. Górskie bory świerkowe z limbą i modrzewiem 
występują w Polsce: 

a) w Górach Stołowych 
b) w Bieszczadach 
c) w Tatrach Wysokich 
d) w Górach Świętokrzyskich 

 

7. Borówka brusznica, występująca m.in. w 
sosnowym borze chrobotkowym, kwitnie: 

a) od marca do kwietnia 
b) od maja do lipca 
c) od czerwca do września 
d) od września do października 

 

2. Która z wymienionych roślin naleŜy do rodziny 
storczykowatych? 

a) buławnik czerwony 
b) bebłek błotny 
c) bodziszek leśny 
d) lepnica baldaszkowa 

 

8. Który z wymienionych gatunków posiada gładką, 
jasnoszarą korę, bez spękań? 

a) dąb szypułkowy 
b) grab zwyczajny 
c) buk zwyczajny 
d) sosna zwyczajna 

 

3. Które z wymienionych drzew pochodzi z Ameryki Północnej? 
a) kasztanowiec zwyczajny 
b) robinia akacjowa 
c) dąb bezszypułkowy 
d) klon zwyczajny 

 

9. Kwiaty jaskra rozłogowego mają barwę: 
a) białą 
b) fioletową 
c) czerwoną 
d) Ŝółtą 
 

4. Która z wymienionych roślin, rosnących w 
Ŝyznych buczynach, posiada szorstki brzeg liści? 

a) kokorycz pusta 
b) marzanka wonna 
c) perłówka jednokwiatowa 
d) czosnek niedźwiedzi 

 

10. Która z wymienionych cech dotyczy lilii 
złotogłów? 

a) kwiaty zapylane są przez motyle 
b) rośnie głównie w miejscach podmokłych 
c) nasiona rozsiewane są przez mrówki 
d) występuje w Polsce wyłącznie na południu kraju 

 

5. Nerecznica szerokolistna to: 
a) porost 
b) widłak 
c) paproć 
d) krzew 

 

11. Która z wymienionych roślin jest wiatropylna? 
a) jasnota purpurowa 
b) lipa drobnolistna 
c) pierwiosnek lekarski 
d) osika 

 

6. Knieć błotna posiada kwiaty koloru: 
a) białego 
b) czerwonego 
c) Ŝółtego 
d) zielonego 

 

12. Kosaciec Ŝółty rośnie głównie: 
a) na murach i skałach 
b) w lasach liściastych 
c) na polach 
d) na torfowiskach  
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13. Malina moroszka naleŜy do rodziny: 
a) jaskrowate 
b) róŜowate 
c) selerowate 
d) liliowate 

 

19. W jakim okresie kwitnie zwykle stokrotka? 
a) od marca do listopada 
b) tylko od kwietnia do lipca 
c) tylko od maja do sierpnia 
d) tylko od czerwca do września 

 

14. U którego z wymienionych gatunków szyszki zwisają z 
gałęzi? 

a) świerk 
b) jodła 
c) modrzew 
d) kosodrzewina 

 

20. Która z wymienionych roślin jest 
charakterystyczna dla świetlistej dąbrowy? 

a) chrobotek reniferowy 
b) woskownica europejska 
c) bagno zwyczajne 
d) dzwonek brzoskwiniolistny 

 

15. Która z wymienionych roślin tworzy tzw. aspekt 
wiosenny – masowy zakwit w okresie poprzedzającym 
rozwój liści drzew? 

a) zawilec Ŝółty 
b) bodziszek czerwony 
c) gwiazdnica pospolita 
d) glistnik jaskółcze ziele 

 

21. Które z wymienionych drzew jest tzw. gatunkiem 
pionierskim,  przystosowanym do zasiedlania 
terenów nie zalesionych? 

a) buk zwyczajny 
b) brzoza brodawkowata 
c) dąb bezszypułkowy 
d) leszczyna pospolita 

 

16. Która z wymienionych roślin podlega w Polsce 
ochronie? 

a) śnieŜyca wiosenna 
b) ziarnopłon wiosenny 
c) wiąz górski 
d) niecierpek drobnokwiatowy 

 

22. Który z wymienionych gatunków jest rośliną 
pasoŜytniczą? 

a) bluszcz pospolity 
b) krwawnik pospolity 
c) kozłek lekarski 
d) łuskiewnik róŜowy 

 

17. Która z wymienionych roślin posiada liście 
wyposaŜone w ciernie? 

a) starzec alpejski 
b) omieg kozłowiec 
c) zerwa kulista 
d) ostroŜeń błotny 

 

23. W jakich miejscach występują zwykle łęgi 
wiązowo-jesionowe? 

a) w dolinach rzek na niŜu 
b) w pobliŜu strumieni, w niŜszych połoŜeniach górskich 
c) w strefie nadmorskiej 
d) na suchych, piaszczystych zboczach 

 

18. U której z roślin dojrzałe owoce pękają pod 
wpływem dotknięcia? 

a) pokrzywa zwyczajna 
b) konwalijka dwulistna 
c) starzec wiosenny 
d) niecierpek pospolity 

 

24. Którą z wymienionych roślin spotkamy głównie 
w lesie liściastym? 

a) szczotlicha siwa 
b) konwalia majowa 
c) dębik ośmiopłatkowy 
d) rozchodnik ostry 
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