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               szkoła                    nauczyciel prowadzący 

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

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź  
1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 

 

1. Który z wymienionych grzybów jest 
śmiertelnie trujący? 

a) zasłonak rudy 
b) wodnicha jasnożółta 
c) borowiec dęty  
d) galaretek kolczasty 

 

7. Który z wymienionych rodzajów 
obejmuje najwięcej gatunków? 

a) gwiazdosz 
b) zasłonak 
c) czubajka 
d) gałęziak 
 

2. Czubajka kania rośnie najczęściej w okresie: 
a) od marca do lipca 
b) od kwietnia do września 
c) od maja do sierpnia 
d) od lipca do października 

 

8. Olszówka to popularna nazwa: 
a) pieczarki lśniącej 
b) zimówki aksamitnotrzonowej 
c) opieńki miodowej 
d) krowiaka podwiniętego 
 

3. Który z wymienionych grzybów ma 
pomarańczowy kapelusz? 

a) lejkówka liściowa 
b) wodnicha modrzewiowa 
c) wilgotnica stożkowata 
d) majówka wiosenna 

 

9. Jak nazywa się grzyb rosnący w Polsce na 
żywych lub powalonych brzozach? 

a) zgnilak brzozowy 
b) porek brzozowy 
c) martwik brzozowy 
d) brunatek brzozowy 

 

4. U którego z wymienionych grzybów 
podstawa trzonu na kształt bulwy? 

a) gąska niekształtna 
b) łuskwiak giętki 
c) pieprznik jadalny 
d) muchomor czerwony 

 

10. Który z wymienionych grzybów podlega 
w Polsce ochronie gatunkowej? 

a) gwiazdosz frędzelkowany 
b) gołąbek jadalny 
c) rycerzyk czerwonozłoty 
d) wieruszka wiosenna 
 

5. Który z wymienionych grzybów powoduje 
choroby drzew? 

a) korzeniowiec wieloletni 
b) goryczak żółciowy 
c) purchawka chropowata 
d) tęgoskór pospolity 

 

11. U którego z wymienionych grzybów trzon 
w części środkowej ma kolor czerwony? 

a) wrośniak szorstki 
b) borowik grubotrzonowy 
c) mleczaj pospolity 
d) gołąbek smaczny 
 

6. Który z wymienionych grzybów nie 
posiada trzonu? 

a) grzybówka czysta 
b) mleczaj smaczny 
c) kurzawka czerniejąca 
d) koźlarz babka 

 

12. Kapelusz którego z wymienionych 
grzybów może osiągnąć największą 
szerokość? 

a) muchomor cytrynowy 
b) lakówka pospolita 
c) sarniak dachówkowaty 
d) mleczaj rudy 
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13. Pod jakimi głównie drzewami występuje 
pieczarka lśniąca? 

a) jodłami 
b) świerkami 
c) wiązami 
d) grabami 
 

19. Który z wymienionych grzybów jest w 
Polsce najrzadszy? 

a) pieniążek dębowy 
b) modrzewnik (pniarek) lekarski 
c) muchomor plamisty 
d) włóknouszek promienisty 

 
14. Który z wymienionych grzybów poraża zwykle 
stare i osłabione drzewa liściaste, wnikając poprzez 
rany i pęknięcia spowodowane przez mróz? 

a) piestrzyca zwyczajna 
b) klejówka plamista 
c) purchawka brunatna 
d) żagiew łuskowata 

 

20. Nazwa „mleczaj” pochodzi od: 
a) mlecznobiałej barwy kapelusza 
b) mlecznobiałej barwy trzonu 
c) wydzielania przez owocniki tzw. 

mleczka 
d) wydzielania przez grzyb zapachu 

przypominającego przegotowane mleko 
 

15. Jakie szkodliwe działanie mają trujące 
substancje zawarte w muchomorze 
sromotnikowym? 

a) uszkadzają głównie nerki 
b) uszkadzają głównie wątrobę 
c) uszkadzają głównie mózg 
d) uszkadzają głównie serce 

 

21. Piestrzenicę kasztanowatą spotkamy najczęściej: 
a) na piaszczystych, suchych glebach, w 

lasach iglastych 
b) na rozkładającym się drewnie w ściółce 

lasów liściastych 
c) na wilgotnych glebach w lasach łęgowych 
d) na pniach w lasach iglastych 

 

16. Maślak zwyczajny występuje głównie: 
a) w lasach mieszanych  
b) w lasach bukowych 
c) w lasach łęgowych 
d) w lasach sosnowych 
 

22. Który z wymienionych grzybów jest jadalny? 
a) grzybówka czysta 
b) gąsówka naga 
c) borowik purpurowy 
d) kubek prążkowany 
 

17. U którego z wymienionych grzybów 
trzon pokryty jest licznymi kosmkami? 

a) sromotnik bezwstydny 
b) lejkówka pachnąca 
c) koźlarz babka 
d) podgrzybek zajączek 
 

23. Która z wymienionych cech dotyczy 
hełmówki obrzeżonej? 

a) zawiera śmiertelnie trującą substancję 
b) jest trująca, ale jej spożycie nie powoduje zgonu 
c) jest jadalna, ale niesmaczna 
d) jest smacznym grzybem jadalnym 
 

18. Gąskę zielonkę można łatwo pomylić z: 
a) gąską niekształtną 
b) gąską siarkową 
c) gąską mydlaną 
d) gąską krowią 

 

24. Gąsówka naga ma trzon koloru: 
a) białego 
b) żółtego 
c) czerwonego 
d) fioletowego 

 

 
 


