Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Rośliny i zwierzęta mokradeł”
ETAP PONADWOJEWÓDZKI

Grupa 4
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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Która z wymienionych roślin występuje
pospolicie w całym kraju?
a) rukiew wodna
b) elisma wodna
c) rzęsa drobna
d) grzybieńczyk wodny

7. Która z wymienionych roślin
rzadko w Polsce zakwita?
a) okrężnica bagienna
b) aldrowanda pęcherzykowata
c) wywłócznik okółkowy
d) turzyca sztywna

2. Bączek buduje gniazdo:
a) wyłącznie wśród trzcin
b) głównie wśród trzcin, rzadziej
krzewie lub niskim drzewie
c) wyłącznie na drzewie
d) nie buduje gniazda

8. Który z wymienionych ptaków gniazduje w
naszym kraju na torfowisku lub podmokłej łące?
a) brodziec piskliwy
b) kszyk
c) nur rdzawoszyi
d) ślepowron

na

bardzo

3. Gdzie głównie rośnie wełnianka wąskolistna?
a) w strefie przybrzeżnej jezior
b) w małych zbiornikach wodnych
c) nad rzekami
d) na torfowiskach

9. Brzoza niska:
a) kwitnie od czerwca do lipca
b) podlega w Polsce ochronie gatunkowej
c) występuje pospolicie w całym kraju
d) posiada liście o gładkich brzegach

4. Który z wymienionych ptaków gniazduje
w Polsce?
a) bielaczek
b) kamieniuszka
c) uhla
d) nurogęś

10. Jaką maksymalną
wierzba rokita?
a) 0,5 m
b) 1 m
c) 2 m
d) 3 m

5. Jakiego koloru kwiaty posiada pływacz
zwyczajny?
a) czerwonego
b) białego
c) żółtego
d) niebieskiego

11. U której z wymienionych roślin łodyga
jest w przekroju trójkątna?
a) rogatek sztywny
b) rdestnica kędzierzawa
c) turzyca pospolita
d) okrężnica bagienna

6. Owocostan czermieni błotnej składa się z:
a) torebek
b) orzeszków
c) jagód
d) rozłupni

12. Żaba moczarowa rozpoczyna zwykle gody:
a) w lutym
b) pod koniec marca lub w kwietniu
c) na przełomie kwietnia i maja
d) w maju
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13. Poryblin jeziorny:
a) zakwita w kwietniu
b) zakwita w maju
c) zakwita w czerwcu
d) nie zakwita nigdy

19. Gorysz błotny należy do rodziny:
a) baldaszkowatych
b) grzybieniowatych
c) jaskrowatych
d) dzwonkowatych

14. Która z wymienionych ryb podlega w
Polsce ochronie gatunkowej?
a) krąp
b) kleń
c) karaś pospolity
d) koza

20. Długość głowy i tułowia piżmaka wynosi
maksymalnie:
a) 10 cm
b) 20 cm
c) 40 cm
d) 70 cm

15. W jakiej części Polski występuje
rzęsorek rzeczek?
a) wyłącznie w północnej
b) wyłącznie w południowej
c) wyłącznie w północno-zachodniej
d) na terenie całego kraju

21. Która z cech dotyczy płoszczycy szarej?
a) występuje wyłącznie w wodach płynących
b) maksymalna długość ciała samców
wynosi 40 mm
c) samce są zwykle mniejsze od samic
d) odżywiają się planktonem roślinnym

16. Która z cech dotyczy grążela drobnego?
a) posiada kwiaty koloru białego
b) kwitnie od kwietnia do maja
c) podlega w Polsce ścisłej ochronie
gatunkowej
d) rośnie na brzegach rzek

22. Która z wymienionych roślin zaczyna
zazwyczaj kwitnąć już w kwietniu?
a) knieć błotna
b) pałka szerokolistna
c) osoka aloesowata
d) grążel żółty

17. Szklarnik górski to:
a) roślina
b) ślimak
c) ważka
d) chrząszcz

23. Jak długo trwa ciąża u bobra europejskiego?
a) 50 dni
b) 75 dni
c) 105 dni
d) 180 dni

18. Który z wymienionych ptaków jest
największy?
a) mewa srebrzysta
b) mewa pospolita
c) dubelt
d) biegus zmienny

24. Które z wymienionych zwierząt posiada
podzielone oczy, którymi podczas pływania widzi
zarówno to, co znajduje się nad wodą, jak i pod wodą?
a) krętak pospolity
b) zaskroniec zwyczajny
c) topik
d) pływak żółtobrzeżek
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