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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Grążel drobny posiada kwiaty koloru: 
a) białego 
b) czerwonego 
c) żółtego 
d) różowego 

 

7. Skójka malarska to: 
a) roślina 
b) małż 
c) owad 
d) ryba 

 

2. Biegacz ogrodowy odżywia się: 
a) pyłkiem roślinnym 
b) drewnem 
c) liśćmi 
d) bezkręgowcami 

 

8. Perkoz dwuczuby składa jaja: 
a) na gołej ziemi 
b) w dziupli 
c) w przybrzeżnych zaroślach 
d) w pływającym gnieździe 

 

3. Lobelia jeziorna występuje głównie: 
a) w północno-wschodniej części kraju 
b) w północno-zachodniej części kraju 
c) w południowo-wschodniej części kraju 
d) w południowo-zachodniej części kraju 

 

9. Rozchodnik ostry rośnie głównie: 
a) nad rzekami 
b) w lasach liściastych 
c) w lasach iglastych 
d) na skałach, nasypach, murach 
 

4. Która z wymienionych cech dotyczy 
żaby śmieszki? 

a) posiada pionową źrenicę 
b) w okresie godowym skóra samców 

przebarwia się na kolor niebieski 
c) jest to największa z krajowych żab 
d) głos godowy wydaje spod wody 

 

10. Który z wymienionych ptaków 
gnieździ się u nas jedynie w Karpatach i 
Sudetach? 

a) potrzeszcz 
b) jemiołuszka 
c) pliszka górska 
d) drozd obrożny 

 

5. Która z wymienionych roślin jest 
mięsożerna? 

a) rdestnica połyskująca 
b) pływacz zwyczajny 
c) jeżogłówka gałęzista 
d) oczeret jeziorny 

 

11. Która z wymienionych roślin 
podlega w Polsce ochronie? 

a) groszek leśny 
b) skalnica tatrzańska 
c) sasanka zwyczajna 
d) zawilec gajowy 

 

6. Która z wymienionych ryb dobrze 
znosi niekorzystne warunki tlenowe? 

a) sielawa 
b) leszcz 
c) koza 
d) lin 

 

12. Który z wymienionych gadów jest 
jajożyworodny? 

a) żmija zygzakowata 
b) wąż Eskulapa 
c) jaszczurka zwinka 
d) żółw błotny 
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13. Podejźrzon księżycowy to: 
a) mech 
b) paproć 
c) pluskwiak 
d) owad 

 

20. Grzybienie białe kwitną: 
a) od lutego do kwietnia 
b) od marca do maja 
c) od czerwca do października 
d) tylko od lipca do sierpnia 

 

14. Który z wymienionych ślimaków nie 
posiada muszli? 

a) pomrów wielki 
b) ślimak nadobny 
c) szklarka gładka 
d) świdrzyk lśniący 

 

21. Który z wymienionych ptaków 
odbywa w naszym kraju lęgi? 

a) trzmielojad 
b) drzemlik 
c) kaniuk 
d) myszołów włochaty 

 

15. Które z wymienionych drzew 
nazywane jest paklonem? 

a) wiąz szypułkowy 
b) klon polny 
c) dąb czerwony 
d) grab zwyczajny 

 

22. Które z wymienionych drzew rośnie 
głównie wzdłuż rzek i nad jeziorami? 

a) topola czarna 
b) buk zwyczajny 
c) topola osika 
d) dąb bezszypułkowy 

 

16. Rokitniczkę spotkamy głównie: 
a) wśród skał 
b) wśród roślinności nadwodnej 
c) w parkach i ogrodach 
d) na polach 

 

23. Pożywienie mroczka późnego to: 
a) jaja i niewielkie ptaki 
b) owoce i korzenie roślin 
c) owady 
d) plankton 

 

17. Jak nazywa się pająk budujący wśród 
roślin wodnych sieć w kształcie dzwonu? 

a) poskocz 
b) bagnik 
c) topik 
d) osnuwik 

 

24. Ślinianki którego z wymienionych 
ssaków wydzielają jad? 

a) mopek 
b) rzęsorek rzeczek 
c) łasica 
d) nornica ruda 

 

18. Który z wymienionych płazów posiada 
sercowatą źrenicę? 

a) grzebiuszka ziemna 
b) kumak górski 
c) traszka górska 
d) rzekotka drzewna 

 

25. Który z wymienionych płazów jest w 
Polsce najrzadszy? 

a) ropucha zielona 
b) ropucha paskówka 
c) traszka zwyczajna 
d) żaba trawna 

 

19. Który z wymienionych gatunków 
należy do rodziny kaczkowatych? 

a) brzęczka 
b) kokoszka 
c) cyraneczka 
d) bączek 

 

26. Który z wymienionych ssaków to 
gryzoń? 

a) jenot 
b) zębiełek karliczek 
c) koszatka 
d) nocek duży 
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