
 

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

„Drzewa i krzewy Polski” 
ETAP WOJEWÓDZKI – TEST 
 

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

imię i nazwisko 

 

grupa 12 
 

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

szkoła 

 

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

 

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź 
 

1. Robinia akacjowa pochodzi z: 

a) Australii 

b) Ameryki Północnej 

c) Azji 

d) Afryki 
 

8. Kiedy przypada okres kwitnienia olszy czarnej? 

a) od marca do kwietnia 

b) od kwietnia do maja 

c) od maja do czerwca 

d) od czerwca do lipca 
 

2. Jesion wyniosły rośnie przede wszystkim: 

a) na glebach suchych i piaszczystych 

b) w górach – w reglu górnym 

c) na glebach wilgotnych i żyznych 

d) w grądach, na glebach gliniastych 
 

9. Który z wymienionych krzewów traci liście na zimę? 

a) borówka czarna 

b) borówka brusznica 

c) bażyna czarna 

d) żurawina błotna  

3. Które z wymienionych rodzajów drzew i krzewów nie 

należą do tej samej rodziny co róża? 

a) malina 

b) grusza 

c) czeremcha 

d) rokitnik 
 

10. Które z wymienionych drzew najszybciej przyrasta 

na grubość? 

a) dąb szypułkowy 

b) brzoza brodawkowata  

c) topola czarna 

d) sosna zwyczajna 
 

4. Który z wymienionych gatunków drzew i krzewów 

jest jednopienny (czyli na jednym okazie występują 

zarówno kwiaty męskie jak i żeńskie)? 

a) leszczyna 

b) topola biała   

c) jałowiec pospolity 

d) cis pospolity 
 

11. Kora którego drzewa zawiera substancje 

wykorzystywane w medycynie m.in. do obniżania zbyt 

wysokiej temperatury? 

a) dębu 

b) wierzby 

c) brzozy    

d) sosny 
 

5. U którego z wymienionych gatunków młode liście 

mają na brzegach długie, białawe włoski? 

a) grab zwyczajny 

b) wierzba iwa 

c) buk zwyczajny 

d) czeremcha zwyczajna 
 

12. Która z podanych cech nie dotyczy lipy 

drobnolistnej? 

a) owocem jest orzeszek 

b) kwiaty zapylane są przez wiatr 

c) liście mają od spodu, w kątach nerwów, 

rdzawobrunatne pęczki włosków 

d) liście u nasady bywają sercowate 
 

6. Sokora to inna nazwa: 

a) wierzby ostrolistnej 

b) topoli czarnej 

c) olszy szarej 

d) leszczyny 

 

13. Jaki kolor mają kwiaty berberysu zwyczajnego? 

a) czerwony 

b) biały 

c) żółty 

d) zielony 
  

7. Galasy to: 

a) narośla występujące m.in. na liściach drzew, 

powodowane przez owady z rzędu błonkówek 

b) rakowate narośla w formie pierścieni, na pniach drzew 

c) brodawkowate narośla na gałązkach grabów 

d) zgrubienia na młodych pędach dębów 
 

14. Która z wymienionych wierzb osiąga największą 

wysokość? 

a) wierzba wiciowa 

b) wierzba siwa 

c) wierzba biała 

d) wierzba iwa 

 

 



B/ Oceń prawdziwość zdań 
 

15. Kwiaty klonu zwyczajnego kwitną przed 

rozwinięciem się liści. 
 

TAK                          NIE 
 

18. U głogu dwuszyjkowego w owocach występują  

zwykle dwa nasiona. 
 

TAK                          NIE 

16. Brzoza brodawkowata zawdzięcza swoją nazwę 

brodawkowatym wypukłościom pokrywającym korę pni 

starszych okazów. 
 

TAK                          NIE 
 

19. Kuliste owocostany platanu składają się z 

pojedynczych owocków, zwanych orzeszkami. 

 
 

TAK                          NIE 
 

17. Buk wydaje duże ilości owoców regularnie co drugi 

rok. 
 

TAK                         NIE 

20. Ludowi rzeźbiarze wykorzystują często drewno lipy, 

gdyż jest bardzo miękkie. 
 

TAK                         NIE 

 

C/ Odpowiedz na pytania 
 

21. Jak nazywa się gatunek sosny, pochodzący z 

Ameryki Północnej, posiadający po 5 igieł w pęczku, 

pospolicie uprawiany u nas zarówno w lasach, jak i w 

parkach? 
 

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

23. Podaj nazwę gatunku drzewa lub krzewu, które jako 

pierwsze objęte zostało w Polsce ochroną prawną. 

 

 
 

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

 

22. Wymień pięć gatunków należących do rodzaju 

jarząb, występujących w Polsce w stanie dzikim. 

 

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

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

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

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

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

 

24. Jaki kolor mają dojrzałe owoce wymienionych 

gatunków? 

 

irga zwyczajna – ........................................................... 
 

ligustr pospolity – ......................................................... 
 

szakłak pospolity – ....................................................... 
 

rokitnik zwyczajny – .................................................... 
 

 

 
  

 

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

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 


