Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich

„Owady Polski”
ETAP SZKOLNY – PYTANIA
.............................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
klasa
szkoła

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Który z wymienionych owadów należy do rodziny 10. Który z wymienionych owadów podlega w Polsce
ochronie prawnej?
kózkowatych?
a. trzyszcz leśny
a. pałątka zielona
b. kowal bezskrzydły
b. wonnica piżmówka
c. mieniak tęczowiec
c. omomiłek szary
d. husarz władca
d. sprężyk czarnoplamy
2. Pluskolec pospolity występuje najczęściej:
a. w zbiornikach wodnych
b. w suchych lasach iglastych
c. w wilgotnych lasach mieszanych
d. na piaszczystych polanach

11. Nadecznik stawowy to:
a. słodkowodna gąbka
b. wodny ślimak
c. ptak drapieżny
d. wodna paproć

3. Który z podanych chrząszczy posiada skrócone 12. Nasiona której z wymienionych roślin roznoszone
pokrywy skrzydłowe?
są głównie przez mrówki?
a. kołatek domowy
a. wierzbówka kiprzyca
b. guniak czerwczyk
b. glistnik jaskołcze ziele
c. kruszczyca złotawka
c. pełnik europejski
d. żarlinek pobrzeżnik
d. konwalia majowa
4. Modliszkę zwyczajną można w naszych kraju 13. Które z wymienionych drzew i krzewów zakwita
spotkać:
najwcześniej?
a. w południowo-zachodniej części Polski
a. bez czarny
b. w południowo-wschodniej części Polski
b. jarzębina
c. w północno-zachodniej części Polski
c. jabłoń
d. w północno-wschodniej części Polski
d. olsza czarna
5. Gąsienice których z wymienionych motyli pokryte 14. Która z wymienionych roślin podlega w Polsce
są gęstymi, długimi włoskami?
ochronie prawnej?
a. zawisaki
a. ziarnopłon wiosenny
b. trociniarki
b. pełnik europejski
c. bielinki
c. przylaszczka
d. niedźwiedziówki
d. łuskiewnik różowy
6. Liszkarz tęcznik odżywia się przede wszystkim:
a. gąsienicami motyli
b. pyłkiem kwiatowym
c. odchodami zwierząt
d. szczątkami roślinnymi

15. Węża Eskulapa można spotkać w Polsce głównie:
a. na Pomorzu
b. na Mazurach
c. w Bieszczadach
d. w Tatrach

7. Czym odżywiają się samce bąka bydlęcego?
a. krwią ssaków
b. krwią ptaków
c. nektarem i sokiem roślinnym
d. drobnymi bezkręgowcami

16. Które z wymienionych zwierząt produkuje jad?
a. rzęsorek rzeczek
b. ryjówka aksamitna
c. karczownik ziemnowodny
d. zębiełek karliczek

8. Powstawanie na liściach wyrośli zwanych galasami
powodowane jest głównie przez przedstawicieli
jednej z grup owadów. Zaznacz która to grupa.
a. pluskiwaki równoskrzydłe
b. chrząszcze
c. motyle
d. błonkówki

17. Który z wymienionych krzewów posiada kwiaty
koloru żółtego?
a. berberys
b. ligustr pospolity
c. wawrzynek wilczełyko
d. głóg jednoszyjkowy

9. Który z wymienionych chrząszczy odżywia się 18. Borowiec wielki to:
a. gatunek wrzosu rosnącego głównie w borach
nawozem?
a. kłopotek czarny
sosnowych
b. żuk wiosenny
b. grzyb kapeluszowy
c. strangalia plamista
c. nietoperz
d. bogatek ośmioplamkowy
d. ptak spokrewniony z dzięciołem

B/ Odpowiedz na pytania
19. Jak nazywamy samca pszczoły?

23. Jak nazywa się największy żyjący w Polsce gryzoń?

........................................................................................... ..........................................................................................
20. Jak nazywa się występujący w Polsce owad, należący 24. Jak nazywa się występujący w Polsce pająk budujący
do pluskwiaków różnoskrzydłych, ubarwiony w podłużne, pod wodą charakterystyczny dzwon powietrzny?
czarne i czerwone pasy? Podaj jego nazwę rodzajową.
........................................................................................... ...........................................................................................
21. Podaj

nazwę rodzajową rośliny stanowiącej 25. Jaki kolor mają kwiaty zawilca gajowego?
podstawowy pokarm gąsienic rusałki pawie oczko?

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

22. Podaj pełną nazwę gatunkową płaza, którego 26. Wymień polskie parki narodowe, znajdujące się
nazywamy także huczkiem lub żabą czosnkową?
nad morzem.
.................................................................................................... ....................................................................................................

C/ Podaj nazwę rodzajową rośliny oraz nazwy gatunkowe zwierząt, które
przedstawiono na rysunkach
27.

28.

29.

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

