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

„Zwierzęta i Rośliny Wodne”
ETAP SZKOLNY - TEST
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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Żbik występuje w Polsce:
a) na Pomorzu
b) w Karpatach
c) na Mazurach
d) na Ziemi Lubuskiej

8. Które z poniższych kaczek zakładają gniazda w
dziuplach?
a) gągoł
b) edredon
c) czernica
d) cyranka

2. Oczeret jeziorny to gatunek:
a) turzycy
b) trawy
c) situ
d) tataraku

9. Babka piaskowa to:
a) ryba
b) małż
c) pająk
d) trawa

3. Podstawę pokarmu zębiełka stanowią:
a) owady
b) owoce
c) nasiona
d) rośliny zielne

10. Dziewanna pospolita posiada kwiaty koloru:
a) żółtego
b) niebieskiego
c) białego
d) czerwonego

4. Które z wymienionych płazów posiadają źrenice w
kształcie serca?
a) ropucha szara
b) rzekotka drzewna
c) kumak nizinny
d) żaba moczarowa

11. Który z wymienionych dzięciołów jest w Polsce bardzo
rzadki i figuruje w „Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”?
a) dzięcioł zielony
b) dzięciołek
c) dzięcioł białogrzbiety
d) dzięcioł czarny

5. Racicznica to:
a) roślina zielna
b) gąbka
c) małż
d) pajęczak

12. Ile parków narodowych znajduje się na terenie Polski?
a) 15
b) 28
c) 20
d) 23

6. Ptak, który żerując chodzi często po pniu drzewa 13. Które z wymienionych zwierząt, żyjących w
głową w dół to:
Polsce, nie jest skorupiakiem?
a) pomurnik
a) rozwielitka
b) pełzacz leśny
b) ośliczka
c) kowalik
c) rak
d) podróżniczek
d) szczeżuja
7. Który z wymienionych płazów wydaje dźwięki 14. Ojczyzną którego z wymienionych gatunków
podobne do świergotu turkucia podjadka?
drzew jest Ameryka Północna?
a) ropucha zielona
a) klon zwyczajny
b) salamandra plamista
b) klon jesionolistny
c) żaba jeziorkowa
c) topola biała
d) kumak górski
d) miłorząb dwuklapowy

15. Które z wymienionych zwierząt nie jest rybą?
a) piekielnica
b) dziwonia
c) jaź
d) kur rogacz

17. Gniewosz plamisty występuje najczęściej:
a) na podmokłych łąkach
b) w gęstych lasach liściastych
c) na brzegach rzek
d) na nasłonecznionych polanach i zboczach wzgórz

16. Żagnice to:
a) rośliny wodne
b) ważki
c) chrząszcze wodne
d) drapieżne pluskwiaki

18. Kamionka to inna nazwa:
a) kuny domowej
b) kuny leśnej
c) wydry
d) łasicy

B/ Odpowiedz na pytania
23. Wymień cztery gatunki
19. Uzupełnij nazwy gatunkowe:
grążel .............................................................................. występujące w naszym kraju:

popielicowatych

osoka ............................................................................... ........................................................................................
........................................................................................
żabiściek .........................................................................
........................................................................................
aldrowanda .................................................................... ........................................................................................
20. Do jakiej rodziny należy płoć?

24. Do jakiej rodziny należy łyska?

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

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

21. Kijanki którego z naszych krajowych płazów 25. Który z naszych węży związany jest głównie ze
osiągają największe rozmiary?
środowiskiem wodnym i podmokłym?
..........................................................................................

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

22. Jaki kolor mają kwiaty dziurawca zwyczajnego? 26. Podaj
nazwę
jajożyworodnego
występującego w naszym kraju.
..........................................................................................

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

C/ Podaj nazwy rodzajowe zwierząt i roślin, które przedstawiono na rysunkach

27.

28.

płaza

29.

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

