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

 imię i nazwisko klasa szkoła 
 

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź 
 

1. Potrzeszcz to: 
a) gatunek krajowego chrząszcza 

b) ptak o niepozornym, piaskowo-szarym upierzeniu  

c) ryba występująca jedynie w wodach stojących, w 

niewielkich torfiankach i starorzeczach 

d) wieloletnia roślina o płożących się łodygach 

8. Nornik śnieżny żyje obecnie w Polsce: 
a) w Tatrach 

b) w Bieszczadach 

c) w Karkonoszach 

d) kiedyś żył w naszych górach, a teraz spotkać go 

można tylko w ZOO 

2. Dojrzałe owoce pokrzyka wilczej jagody mają 
kolor: 
a) żółty 

b) czerwony 

c) czarny 

d) niebieski 

9. Kleszcze należą do gromady: 
a) pajęczaków 

b) skorupiaków 

c) owadów 

d) ślimaków 

 

3. Które z wymienionych zwierząt nie jest rybą? 
a) piekielnica 

b) warzęcha 

c) sielawa 

d) kur rogacz 

 

10. Zawilec gajowy posiada kwiaty koloru: 
a) żółtego 

b) czerwonego 

c) niebieskiego  

d) białego 

4. Największym spotykanym w Polsce motylem jest: 
a) paź królowej 

b) niepylak apollo 

c) mieniak tęczowy 

d) zmierzchnica trupia główka 

 

11. Kozioróg dębosz należy do rodziny: 
a) żukowatych 

b) kózkowatych 

c) stonkowatych 

d) jeleniowatych 

5. Dziewięćsił bezłodygowy występuje: 
a) na suchych łąkach i pastwiskach, głównie w górach i 

w południowej części niżu 

b) w lasach liściastych rosnących na żyznych 

wilgotnych glebach na wschodzie kraju 

c) w świetlistych lasach sosnowych w zachodnio- 

północnej Polsce 

d) na torfowiskach, w całym kraju 

12. Wilk objęty jest ochroną gatunkową w Polsce: 
a) na terenie całego kraju 

b) na terenie prawie całego kraju, oprócz województwa 

krośnieńskiego 

c) na terenie województw: krośnieńskiego, 

suwalskiego i przemyskiego 

d) wszędzie oprócz województw: suwalskiego i 

krośnieńskiego 

6. Języcznik zwyczajny kwitnie: 
a) wiosną 

b) latem 

c) jesienią 

d) nie zakwita wcale 

13. Wawrzynek wilczełyko jest: 
a) krzewem  

b) pnączem  

c) paprocią 

d) porostem 

7. Lelek kozodój to: 
a) pasożytniczy mięczak atakujący kozy 

b) ptak o nocnym trybie życia 

c) chrząszcz z rodziny kózkowatych 

d) motyl nocny 

14. Pomurnik to: 
a) motyl podobny do niepylaka apollo 

b) ciemno ubarwiony ptak, z czerwonymi plamami na 

wierzchu skrzydeł 

c) nagi ślimak zamieszkujący wilgotne lasy liściaste 

d) padlinożerny chrząszcz  



B/ Oceń prawdziwość zdań 
 

15. Konwalia majowa jest rośliną o właściwościach 

leczniczych. 

 
TAK                           NIE 

 

18. Nazwa obuwika pospolitego wzięła się od 

charakterystycznie rozdętej łodygi. 

 

TAK                           NIE 

16. W Polsce mamy obecnie 24 Parki Narodowe. 

 

TAK                           NIE 

 

19. Wynurt to rzadki ptak drapieżny. 

 

TAK                           NIE 

 

17. Huczek to inna nazwa kumaka nizinnego. 

 

TAK                           NIE 

20. Kormorany najchętniej gnieżdżą się w dużych 

koloniach. 

TAK                           NIE 

 

C/ Odpowiedz na pytania 
 

21. Podaj pełną nazwę gatunkową jedynego żyjącego w 

Polsce płaza, który przebywa głównie na drzewach. 

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

25. Podaj pełną nazwę gatunkową chrząszcza, którego 

samce posiadają olbrzymie żuwaczki w kształcie rogów. 

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

22. Jak nazywa się żyjący w Polsce ptak należący do 

rodziny dzięciołów, który nie kuje w drewnie? 

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

26. Wymień trzy chronione w Polsce gatunki brzóz. 

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

23. Wymień gatunki z rzędu wróblowych, które objęte 

są w Polsce ochroną prawną tylko w okresie od 15 

marca do 30 czerwca. 

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

27. Jak nazywają się jedyne aktywnie latające ssaki? 

 

 

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

24. Uzupełnij nazwy gatunkowe wymienionych roślin 

chronionych w Polsce: 

grążel ................................................................................ 

mikołajek .......................................................................... 

śnieżyczka......................................................................... 

28. Uzupełnij nazwy gatunkowe wymienionych zwierząt 

chronionych w Polsce: 

grzebiuszka .......................................................................  

żółw................................................................................... 

niedźwiedź......................................................................... 
 

D/ Podaj nazwy gatunkowe chronionych w Polsce roślin i zwierząt przedstawionych na rysunkach 
  

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

31. 
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