Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Średnich

„Flora Polski”
ETAP WOJEWÓDZKI
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szkoła
nauczyciel prowadzący

liczba punktów ........................

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Komosa biała rośnie głównie:
a) w lasach bukowych
b) w lasach iglastych
c) na rumowiskach, polach, brzegach wód
d) w wodach stojących

8. Nazwa firletka poszarpana pochodzi od:
a) głęboko rozciętych płatków
b) głęboko rozciętych liści
c) głęboko bruzdkowanej łodygi
d) bardzo rozgałęzionego korzenia

2. Wiązówka błotna to:
a) roślina zielna z rodziny różowatych
b) krzewinka rosnąca w łęgach
c) trawa rosnąca na terenach podmokłych
d) paproć spotykana głównie w olsach

9. Która z wymienionych roślin zakwita najpóźniej?
a) zawilec gajowy
b) przylaszczka pospolita
c) ziarnopłon wiosenny
d) wierzbówka kiprzyca

3. Która z wymienionych cech dotyczy stokrotki 10. Kwiaty której z wymienionych roślin posiadają
pospolitej?
ciemnofioletowe płatki i żółte pylniki?
a) kwitnie tylko od kwietnia do czerwca
a) jaskier polny
b) jest rośliną światłolubną
b) psianka słodkogórz
c) liście osadzone są wzdłuż całej łodygi
c) rozchodnik ostry
d) rośnie głównie w miejscach suchych
d) marzanka wonna
4. Która
z
wymienionych
beczułkowato rozdęty kielich?
a) tobołki polne
b) babka zwyczajna
c) lepnica biała
d) czworolist pospolity
5. Do jakiej rodziny
barszcz zwyczajny?
a) różowate
b) wargowe
c) baldaszkowate
d) bodziszkowate

należą

roślin

dzięgiel

posiada 11. Poziomka pospolita rośnie w naszym kraju w
stanie dzikim głównie:
a) w lasach iglastych
b) nad rzekami
c) na skrajach lasów i na polanach
d) poziomka pospolita nie rośnie w stanie dzikim w Polsce
leśny

i 12. U której z wymienionych roślin owocem jest
strąk?
a) mięta nadwodna
b) cieciorka pstra
c) rumianek pospolity
d) goryczka wiosenna

6. Żmijowiec zwyczajny zapylany jest głównie przez: 13. Pokrzywa zwyczajna kwitnie w okresie:
a) mrówki
a) od lutego do czerwca
b) pszczoły i motyle
b) od marca do sierpnia
c) od czerwca do sierpnia
c) wiatr
d) jaszczurki i małe węże
d) od czerwca do października
7. Która z wymienionych
wyposażone w ciernie?
a) starzec alpejski
b) omieg kozłowiec
c) zerwa kulista
d) ostrożeń błotny

roślin

posiada

liście 14. Która z wymienionych roślin jest pozbawiona
liści i pasożytuje m.in. na koniczynie?
a) jastrzębiec lepki
b) kanianka macierzankowa
c) przetacznik nitkowaty
d) kupkówka pospolita

15. Która z wymienionych roślin nazywana jest 19. U której z wymienionych roślin łodyga jest
inaczej kaczeńcem?
silnie rozgałęziona i zwykle płożąca?
a) złocień właściwy
a) rdest ptasi
b) rzeżucha łąkowa
b) bylica pospolita
c) knieć błotna
c) lnica pospolita
d) mlecz zwyczajny
d) przelot pospolity
16. Pięciornik gęsi rośnie głównie:
a) na łąkach, pastwiskach, przy drogach
b) na wydmach nadmorskich
c) w lasach iglastych
d) w lasach mieszanych
17. Która z wymienionych roślin
stojących lub wolnopłynących wodach?
a) krwawnik pospolity
b) jastrzębiec kosmaczek
c) przetacznik ożankowy
d) grzybienie białe

rośnie

18. Kostrzewa owcza to:
a) paproć
b) turzyca
c) sit
d) trawa

20. Do jakiej rodziny należy jasnota purpurowa?
a) motylkowate
b) baldaszkowate
c) wargowe
d) goździkowate
w 21. Która z wymienionych roślin jest w Polsce
najrzadsza?
a) dyptam jesionolistny
b) fiołek wonny
c) bodziszek łąkowy
d) starzec wiosenny
22. Psianka czarna rośnie głównie:
a) w lasach liściastych
b) w lasach iglastych
c) na gruzowiskach, polach, w ogrodach
d) w wodach stojących

B/ Odpowiedz na pytania.
23. Uzupełnij nazwy roślin:

25. Podaj polską rodzajową
której
naukowa,
łacińska
śnieżyczka ................................................................................... Valeriana.

nazwę rośliny,
nazwa
brzmi

moczarka ..................................................................................... .............................................................................................
24. Jaki kolor mają kwiaty przytulii leśnej?

26. Jaki kolor mają dojrzałe owoce czermieni
błotnej?
......................................................................................................... .............................................................................................

C/ Podaj nazwy rodzajowe roślin przedstawionych na rysunkach.
27.

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

28.

29.

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

