Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ,,Salamandra''
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich

„Rośliny i Zwierzęta Chronione w Polsce”
ETAP SZKOLNY - PYTANIA

...................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
klasa
szkoła

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Ile Parków Narodowych znajduje się na terenie Polski?
a) 17
b) 20
c) 22
d) 25

9. Roztocze (Acari) należą do:
a) grzybów
b) pierwotniaków
c) owadów
d) pajęczaków

2. Jaskółkę oknówkę odróżnia od innych jaskółek:
a) rdzawa plama na podgardlu
b) ziemisto-brązowe ubarwienie
c) głęboko wcięty i widełkowato zakończony ogon
d) biała plama na kuprze

10. Do rodziny popielicowatych nie należy:
a) żołędnica
b) orzesznica
c) smużka
d) koszatka

3. Który z wymienionych gatunków jest w Polsce pod
ochroną prawną?
a) modrzew europejski
b) wierzba iwa
c) groszek szerokolistny
d) skrzyp polny

11. Z rzędu żurawiowych wszystkie gatunki są chronione, z
wyjątkiem:
a) łyski
b) żurawia
c) kokoszki
d) derkacza

4. W Polsce dziko żyjace muflony spotkać można w:
a) Karkonoskim Parku Narodowym
b) Tatrzańskim Parku Narodowym
c) Gorczańskim Parku Narodowym
d) Bieszczadzkim Parku Narodowym

12. Mieczyk błotny to:
a) niewielka ryba, zamieszkująca zamulone zbiorniki wodne
b) roślina zielna prawnie chroniona
c) ptak z rodziny siewkowatych
d) trawożerny ślimak z rzędu ślimaków właściwych

5. Które z wymienionych zwierząt występują w Polsce
najliczniej?
a) żubry
b) kozice
c) niedźwiedzie
d) bobry

13. W kwietniu, po deszczu, na kałużach występują żółte
plamy, które są:
a) osadami siarki pochodzącymi z zakładów przemysłowych
b) pyłkami wierzby
c) pyłkami sosny
d) związkami ropopochodnymi

6. Wełnianki spotykamy głównie:
a) w lasach i zaroślach
b) na terenach otwartych, często podmokłych
c) przy drogach i w pobliżu siedzib ludzkich
d) w ocienionych górskich wąwozach

14. Grąd to:
a) warstwa ziemi leżąca bezpośrednio pod ściółką
b) typ lasu liściastego z dębami i grabami
c) podmokły las iglasty
d) przybrzeżna strefa jeziora, w której występują grążele

7. Która z wymienionych roślin zagrożona jest wyginięciem?
a) dziewięćsił popłocholistny
b) parzydło leśne
c) kaczyniec błotny
d) grążel żółty

15. Które z poniższych gatunków nie podlegają ochronie?
a) goździk kartuzek
b) jarząb szwedzki
c) kosodrzewina
d) bluszcz pospolity

8. Łęgi Rogalińskie, w których rosną słynne dęby, objęte są
ochroną jako:
a) park narodowy
b) rezerwat przyrody
c) park krajobrazowy
d) użytek ekologiczny

16. W lesie liściastym wiele roślin runa kwitnie jednocześnie,
wczesną wiosną, gdyż:
a) wówczas jest najwięcej owadów mogących je zapylić
b) jedynie wtedy do runa dociera wystarczająca ilość światła
c) masowy pojaw zmniejsza ryzyko zerwania pojedynczego kwiata
d) rośliny te przez cały rok kwitną równie intensywnie, a
wiosną jest to jedynie najbardziej widoczne

B/ Oceń prawdziwość zdań
17. Porzeczka czarna podlega ochronie częściowej.
TAK

21. Kumak nizinny posiada żółte plamy na spodniej stronie ciała.

NIE

TAK

NIE

18. Padalec to najmniejszy, niejadowity wąż żyjący w Polsce. 22. Jeż, kiedy ma okazję, potrafi upolować żmiję.
TAK

NIE

TAK

19. Rzęsorek rzeczek jest jedynym żyjącym w Polsce
jadowitym ssakiem.
TAK

23. Orzesznica buduje kuliste gniazda z mchów, traw i
gałązek, które dla wzmocnienia zlepia śliną.

NIE

TAK

20. Niebiesko kwitnącego pełnika europejskiego można
spotkać na podmokłych łąkach.
TAK

NIE

NIE

24. Bluszcz to chroniona roślina, pasożytująca na drzewach
liściastych.

NIE

TAK

NIE

C/ Odpowiedz na pytania
25. Jak nazywa się chroniony w Polsce gatunek pijawki?

29. Jak nazywa się płucnica objęta w Polsce ochroną
częściową?

26. Jak nazywa się ryba, która składa ikrę do jamy
płaszczowej szczeżui lub skójki?

30. Jak nazywa się niejadowity wąż, żywiący się głównie
jaszczurkami?

27. Jak nazywa się największy żyjący w Polsce dzięcioł?

31. Podaj nazwę rodzajową żyjących w Polsce nietoperzy,
które w czasie spoczynku owijają się skrzydłami?

28. Jakie gatunki traszek występują w Polsce?

32. Jak nazywa się nasz jedyny krajowy płaz jajożyworodny?

D/ Podaj nazwę gatunkową roślin i zwierząt przedstawionych na rysunkach
33.

35.

34.

36.

37.

38.

