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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Czosnek niedźwiedzi posiada kwiaty koloru: 
a) żółtego 
b) fioletowego 
c) zielonego 
d) białego 

 

7. Wełnianeczka darniowa występuje głównie: 
a) na torfowiskach 
b) w lasach liściastych 
c) w lasach iglastych 
d) na wydmach 

 

2. Która z wymienionych roślin rośnie niekiedy w 
bardzo dużych skupieniach, liczących kilkaset do 
kilku tysięcy osobników? 

a) wawrzynek wilczełyko 
b) żmijowiec czerwony 
c) dzięgiel litwor 
d) śnieżyczka przebiśnieg 

 

8. Która z wymienionych roślin owadożernych 
spotykana jest najczęściej w czystych wodach 
stojących? 

a) tłustosz pospolity 
b) aldrowanda pęcherzykowata 
c) rosiczka długolistna 
d) rosiczka okrągłolistna 

 

3. Nasiona której z wymienionych roślin 
rozsiewane są przez mrówki? 

a) obuwik pospolity 
b) parzydło leśne 
c) śnieżyca wiosenna 
d) konwalia majowa 

 

9. Która z wymienionych roślin wytwarza owoc w 
postaci czerwonej jagody? 

a) kocanki piaskowe 
b) zawilec narcyzowy 
c) cieszynianka wiosenna 
d) liczydło górskie 

 

4. Która z wymienionych cech nie dotyczy 
goździka pysznego? 

a) kwiaty o silnym zapachu 
b) kwiaty mają kolor biały, różowy lub liliowy 
c) kwitnie zwykle od czerwca do sierpnia 
d) rośnie na siedliskach suchych 

 

10. Przylaszczkę pospolitą spotkamy przede 
wszystkim: 

a) w żyznych lasach liściastych 
b) przy drogach 
c) na łąkach 
d) w borach sosnowych 

 

5. Dziewięćsił bezłodygowy występuje w Polsce: 
a) wyłącznie w Sudetach 
b) wyłącznie w Karpatach 
c) wyłącznie w Sudetach i Karpatach 
d) stanowiska tej rośliny są rozproszone na 

terenie prawie całego kraju 
 

11. Która z wymienionych roślin objęta jest w 
Polsce ochroną ścisłą? 

a) wrzosiec bagienny 
b) śledziennica skrętolistna 
c) tojeść rozesłana 
d) dąbrówka rozłogowa 

 

6. Brzęk to inna nazwa: 
a) lilii złotogłów 
b) kopytnika pospolitego 
c) groszka szerokolistnego 
d) jarzębu brekinii 

 

12. Pierwiosnek łyszczak występuje w naszym kraju tylko: 
a) w Pieninach 
b) na Wyżynie Lubelskiej 
c) w Tatrach 
d) w okolicach Szczecina 
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13. Która z wymienionych roślin należy do 
rodziny storczykowatych? 

a) kłokoczka południowa 
b) zarzyczka górska 
c) konitrut błotny 
d) buławnik wielkokwiatowy 

 

19. Który z wymienionych storczyków jest u nas 
najrzadszy? 

a) kruszczyk drobnolistny 
b) kruszczyk szerokolistny 
c) podkolan biały 
d) kruszczyk błotny 

 

14. Która z wymienionych roślin to krzew? 
a) dyptam jesionolistny 
b) goryczuszka polna 
c) mlecznik nadmorski 
d) kłokoczka południowa 

 

20. Potoczna nazwa lobelii jeziornej to: 
a) strojnica wodna 
b) zdrojnica biała 
c) stroiczka wodna 
d) różyczka wodna 

 

15. Chryzantema Zawadzkiego występuje w 
naszym kraju głównie: 

a) w Pieninach 
b) nad Bałtykiem 
c) w Tatrach 
d) we wschodniej części kraju 
 

21. W jaki jedynie sposób może być w naszym 
kraju pozyskiwana kruszyna pospolita? 

a) ręczny zbiór liści 
b) ręczny zbiór owoców 
c) zdzieranie kory ze ściętych pędów 
d) pozyskiwanie wyciekającego soku 

 

16. Która z wymienionych roślin jest zimozielona? 
a) aster gawędka 
b) bagno zwyczajne 
c) arnika górska 
d) goryczka kropkowana 

 

22. Parzydło leśne może osiągnąć maksymalnie: 
a) ok. 2 m. wysokości 
b) ok. 1 m. wysokości 
c) ok. 0,5 m. wysokości 
d) ok. 20 cm. wysokości 

 

17. Która z wymienionych roślin wytwarza owoc 
zaopatrzony w cztery zaostrzone wyrostki? 

a) wiciokrzew pomorski 
b) kotewka orzech wodny 
c) kruszyna pospolita 
d) woskownica europejska 

 

23. Dojrzałe owoce pokrzyka wilczej jagody mają 
kolor: 

a) biały 
b) zielony 
c) czerwony 
d) czarny 
 

18. Kosaciec syberyjski występuje głównie: 
a) na polach 
b) w płytkich wodach wolno płynących 
c) wśród zarośli kosodrzewiny 
d) na wilgotnych łąkach 

 

24. Która z wymienionych roślin to paproć? 
a) szczodrzeniec zmienny 
b) tocja alpejska 
c) soliród zielny 
d) zanokcica ciemna 
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