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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 
 

1. Która z wymienionych roślin jest 
owadożerna? 
a) zaraza wielka 
b) tłustosz pospolity 
c) obrazki plamiste 
d) kruszczyk błotny 
 

7. W jakim głównie środowisku spotkamy 
wiesiołka dwuletniego? 
a) przydroża, nieużytki 
b) torfowiska 
c) wody stojące 
d) lasy liściaste 

2. Dąb czerwony pochodzi: 
a) z Azji 
b) z Ameryki Północnej 
c) z Ameryki Południowej 
d) z Australii 
 

8. Kwiaty wierzbówki kiprzycy mają kolor: 
a) niebieski 
b) purpurowy 
c) biały 
d) żółty 

3. Która z wymienionych roślin należy do 
rodziny storczykowatych? 
a) kokorycz drobna 
b) gnidosz okazały 
c) kukułka plamista 
d) ciemiężyca czarna 
 

9. Która z wymienionych roślin podlega w 
Polsce ochronie ścisłej? 
a) kocanki piaskowe 
b) konwalia majowa 
c) kopytnik pospolity 
d) szafran spiski 
 

4. Kiedy możemy spotkać kwitnące okazy 
zawilca żółtego? 
a) od marca do maja 
b) w lipcu 
c) od sierpnia do września 
d) od sierpnia do października 

10. Ile igieł na krótkopędach posiada 
kosodrzewina? 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 

5. Jakiego rodzaju owoce posiada 
kokoryczka wielokwiatowa? 
a) jagody 
b) strąki 
c) łuszczyny 
d) orzechy 
 

11. Która z wymienionych cech dotyczy 
jasnoty plamistej? 
a) jej kwiaty mają kolor biały 
b) posiada kwiaty wargowe 
c) kwitnie od lutego do marca 
d) jest rośliną wiatropylną 
 

6. Która z roślin to paproć? 
a) podbiał pospolity 
b) urdzik alpejski 
c) wyka leśna 
d) zanokcica północna 
 

12. Pełnik europejski występuje głównie: 
a) na wilgotnych łąkach 
b) w lasach liściastych 
c) w lasach iglastych 
d) na suchych murawach 
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13. Który z wymienionych gatunków 
rozpowszechniony jest na obszarze całego 
kraju? 
a) sasanka wiosenna 
b) kalina koralowa 
c) kotewka orzech wodny 
d) warzucha polska 
 

20. U której z wymienionych roślin na 
jednym okazie spotkać można liście o 
trzech wyraźnie różnych kształtach?  
a) fiołek leśny 
b) starzec leśny 
c) dąbrówka rozłogowa 
d) strzałka wodna 
 

14. Kwiaty grzybieńczyka wodnego mają kolor: 
a) biały 
b) żółty 
c) zielony 
d) różowy 
 

21. Która z roślin jest odporna na wydeptywanie? 
a) zawilec gajowy 
b) babka zwyczajna 
c) goździk kartuzek 
d) ziarnopłon wiosenny 

15. Która z wymienionych roślin to trawa? 
a) ostnica Jana 
b) rojnik pospolity 
c) pajęcznica liliowata 
d) języcznik zwyczajny 
 

22. Kwiaty lilii złotogłów zapylane są: 
a) przez trzmiele 
b) przez motyle 
c) przez pszczoły 
d) przez mrówki 
 

16. Którą z wymienionych roślin spotkać 
można wyłącznie na kilku stanowiskach na 
Pomorzu Zachodnim oraz w Sudetach? 
a) szafran spiski 
b) goździk okazały 
c) obrazki plamiste 
d) pływacz zachodni 
 

23. U którego z wymienionych drzew na 
spodniej stronie liści wyrastają pęczki 
rdzawych włosków? 
a) klon zwyczajny 
b) lipa drobnolistna 
c) buk zwyczajny 
d) dąb szypułkowy 
 

17. Goryczka trojeściowa kwitnie: 
a) w lutym i w marcu 
b) w kwietniu i w maju 
c) w czerwcu i w lipcu 
d) w sierpniu i we wrześniu 
 

24. Pierwiosnek maleńki występuje w Polsce: 
a) nad Bałtykiem 
b) w północno-wschodniej części kraju 
c) na Mazowszu 
d) w Karkonoszach i Tatrach 
 

18. Która z wymienionych roślin wydziela 
żółty sok? 
a) cykoria podróżnik 
b) rdest ptasi 
c) pałka szerokolistna 
d) glistnik jaskółcze ziele 
 

25. Do której z wymienionych rodzin 
należy tojad mocny? 
a) skalnicowate 
b) jaskrowate 
c) astrowate 
d) fiołkowate 
 

19. Która z roślin jest bezzieleniowa? 
a) zaraza piaskowa 
b) mieczyk dachówkowaty 
c) wężymord stepowy 
d) listera sercowata 
 

26. Gnieźnik leśny jest: 
a) pasożytniczą byliną 
b) trawą 
c) lianą 
d) krzewem 
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