
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ,,Salamandra'' 
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów 

„Drzewa i krzewy Polski ” 
ETAP SZKOLNY – PYTANIA 

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

 imię i nazwisko klasa szkoła 
 

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź 
 

1. Który z wymienionych gatunków krzewów i 

krzewinek jest w Polsce objęty ochroną prawną? 

a. dębik ośmiopłatkowy 

b. brzoza niska  

c. szakłak pospolity 

d. trzmielina brodawkowata 
 

8. Ojczyzną którego z wymienionych gatunków drzew 

jest Ameryka Północna? 

a. klon zwyczajny 

b. dąb czerwony 

c. topola biała 

d. miłorząb dwuklapowy 

2. Które z wymienionych środowisk jest ulubionym 

miejscem występowania gniewosza plamistego? 

a. nasłonecznione polany 

b. podmokłe łąki 

c. wilgotne lasy 

d. brzegi zbiorników wodnych 
 

9. Głowacica to nazwa: 

a. grzyba powodującego tzw. głownie na sosnach 

b. chronionej rośliny zielnej wytwarzającej białe, 

kuliste kwiatostany 

c. ptaka z rodziny kaczkowatych 

d. ryby występującej w dużych rzekach górskich 

3. Która z wymienionych roślin jest drzewem? 

a. śliwa tarnina 

b. wierzba krucha 

c. kłokoczka południowa 

d. wierzba purpurowa 
 

10. Które z wymienionych drzew ma najgładszą korę? 

a. topola czarna 

b. olsza czarna 

c. grab 

d. wiąz polny 

4. Jak odróżnić kunę domową od kuny leśnej? 

a. kuna domowa ma brzegi uszu czarne 

b. u kuny domowej ogon ma białą końcówkę 

c. u kuny domowej biała lub kremowa plama na 

podgardlu rozwidla się 

d. kuna domowa ma białe stopy 
 

11. Który z wymienionych gatunków ptaków nie 

odlatuje z Polski na zimę? 

a. pierwiosnek 

b. piecuszek 

c. dzięcioł czarny 

d. krętogłów 

5. Nasiona którego z wymienionych gatunków drzew są 

bardzo łatwo roznoszone przez wiatr? 

a. jarząb pospolity 

b. czeremcha zwyczajna 

c. buk zwyczajny 

d. brzoza brodawkowata 
 

12. Która z wymienionych roślin nie podlega w Polsce 

ochronie prawnej? 

a. mikołajek polny 

b. arcydzięgiel litwor 

c. parzydło leśne 

d. grążel żółty 

6. Owoce której z wymienionych roślin są trujące dla 

człowieka? 

a. bluszcz 

b. głóg jednoszyjkowy 

c. dereń właściwy 

d. porzeczka alpejska 
 

13. Która z wymienionych nazw gatunkowych drzew 

jest prawidłowa? 

a. dąb pospolity 

b. lipa okrągłolistna 

c. jesion zwyczajny 

d. wiąz górski 

7. Liście wiązu pospolitego najbardziej przypominają 

liście: 

a. jaworu 

b. jesionu 

c. grabu 

d. topoli czarnej 

14. Topola należy do rodziny: 

a. brzozowatych 

b. wierzbowatych 

c. topolowatych 

d. lipowatych 

 



B/ Oceń prawdziwość zdań 
 

15. Wszystkie części cisa, z wyjątkiem czerwonej 

osnówki nasiennej, są silnie trujące. 

TAK                           NIE 

 

18. Wawrzynek wilczełyko kwitnie zanim jeszcze 

wypuści liście. 

TAK                           NIE 

16. Kozioróg dębosz, mimo iż jest rzadki, nie podlega w 

Polsce ochronie gatunkowej, ponieważ żeruje na 

starych, często pomnikowych  drzewach. 

TAK                           NIE 

 

19. Drzewa iglaste są mniej wrażliwe na 

zanieczyszczenia powietrza, ponieważ mają mniejszą 

powierzchnię liści niż drzewa liściaste. 

TAK                           NIE 

 

17. Graby i buki to dwa podstawowe gatunki drzew 

rosnących w lesie zwany grądem. 

 

TAK                           NIE 

20. Spośród kijanek wszystkich krajowych płazów 

największe rozmiary osiągają kijanki grzebiuszki 

ziemnej.  

TAK                           NIE 

 

C/ Odpowiedz na pytania 
 

21. Jak popularnie nazywają się orzeszki buka? 

 

 

 

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

24. Jak nazywa się jedyny gatunek walenia, który stale 

występuje w Bałtyku? 

 

 

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

22. Podaj nazwę rodzajową drzewa liściastego, którego 

owocostany podobne są do szyszek i pozostają zwykle 

na drzewie przez cały rok? 

 

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

25. Podaj nazwę rodzajową żyjącego w Polsce 

nietoperza, który podczas hibernacji owija swoje ciało 

skrzydłami. 

 

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

23. Limak to inna nazwa jakiego drzewa? Podaj jego 

pełną nazwę gatunkową. 

 

 

 

 

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

26. Dopisz nazwy gatunkowe do podanych nazw 

rodzajowych roślin objętych w Polsce ochroną 

gatunkową: 

długosz  ............................................................................. 

salwinia ............................................................................. 

miłek ................................................................................. 

pajęcznica  ........................................................................ 

 

D/ Podaj nazwy gatunkowe drzew, których fragmenty przedstawiono na rysunkach 
  

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


