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ETAP SZKOLNY 
 

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

imię i nazwisko 
 

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

                                   szkoła, klasa                                                                      nauczyciel prowadzący 
 

Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Kurka to inaczej: 
a) maślak żółty 

b) pieprznik jadalny 

c) łuszczak zmienny 

d) mleczaj smaczny 
 

7. Zawilec gajowy należy do rodziny: 
a) wargowe 

b) jaskrowate 

c) astrowate 

d) dzwonkowate 
 

2. U którego z wymienionych drzew ogonek 
liściowy jest dłuższy od blaszki liściowej? 
a) grab zwyczajny 

b) topola osika 

c) dąb szypułkowy 

d) buk zwyczajny 
 

8. Który z wymienionych grzybów rośnie często 
kępami jako pasożyt lub saprofit na drewnie? 
a) czernidlak kołpakowaty 

b) gałęziak strojny 

c) goryczak żółciowy 

d) opieńka miodowa 

3. Jakiego koloru kwiaty posiada przytulia leśna? 
a) niebieskie 

b) białe 

c) czerwone 

d) różowe 
 

9. Który z grzybów jest trujący? 
a) szmaciak gałęzisty 

b) piestrzenica kasztanowata 

c) płachetka kołpakowata 

d) żagiew łuskowata 

4. U którego z grzybów górna strona kapelusza 
pokryta jest fałdkami i jamkowatymi zagłębieniami? 
a) gołąbek jadalny 

b) czubajka kania 

c) krowiak podwinięty 

d) smardz jadalny 

10. Które z wymienionych drzew posiada po 
dwie szpilki na krótkopędach? 
a) modrzew europejski 

b) świerk pospolity 

c) sosna pospolita 

d) jodła pospolita 
 

5. Który z wymienionych krzewów zakwita przed 
ukazaniem się liści? 
a) jeżyna zwyczajna 

b) śliwa tarnina 

c) kalina koralowa 

d) bez czarny 
 

11. Kwiaty której z wymienionych roślin osiągają 
największe rozmiary? 
a) konwalia majowa 

b) pokrzywa zwyczajna 

c) kopytnik pospolity 

d) obuwik pospolity 
 

6. Który z wymienionych grzybów jest jadalny? 
a) wrośniak różnobarwny 

b) purchawka chropowata 

c) gąska siarkowa 

d) hełmówka obrzeżona 

12. Miodunka plamista kwitnie: 
a) od stycznia do marca 

b) od marca do maja 

c) od maja do lipca 

d) od lipca do września 
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13. Jak nazywa się rosnąca dziko w Polsce roślina, 
której liście, po roztarciu, wydzielają zapach czosnku? 
a) czosneczek wiosenny 

b) czosnuś ostry 

c) czosnaczek pospolity 

d) czośniak leśny 
 

18. U której z wymienionych roślin liście pozostają 
zimą zielone? 
a) berberys zwyczajny 

b) trzmielina brodawkowata 

c) głóg zwyczajny 

d) wrzos zwyczajny 
 

14. U którego z wymienionych grzybów, jeżeli 
dotkniemy powierzchni spodniej strony 
kapelusza, miejsce to zabarwia się na sino? 
a) borowik szlachetny 

b) borowik królewski 

c) koźlarz czerwony 

d) podgrzybek brunatny 
 

19. Który z wymienionych grzybów rośnie w 
gęstych skupiskach na pniach drzew 
liściastych? 
a) piaskowiec kasztanowaty 

b) koźlarz babka 

c) zimówka aksamitnotrzonowa 

d) strzępiak ceglasty  

15. Która z wymienionych roślin to pasożyt? 
a) łuskiewnik różowy 

b) lepiężnik różowy 

c) przytulia wonna 

d) bniec czerwony 
 

20. Piżmaczek wiosenny rośnie głównie: 
a) w wilgotnych lasach liściastych 

b) w suchych lasach mieszanych 

c) w suchych lasach sosnowych 

d) w olsach 
 

16. Który z wymienionych grzybów objęty jest 
w Polsce ochroną gatunkową? 
a) purchawica olbrzymia 

b) borowik szlachetny 

c) maślak pstry 

d) sromotnik bezwstydny 

21. Jak nazywa się grzyb rosnący na pniach 
drzew liściastych, głównie starych dębów? 
a) lejkowiec dębowy 

b) sarniak dębowy 

c) bielaczek dębowy 

d) ozorek dębowy 
 

17. Która z wymienionych roślin występuje głównie 
w runie borów sosnowych i sosnowo-świerkowych? 
a) borówka czarna 

b) grzybienie białe 

c) zawilec żółty 

d) przylaszczka pospolita 
 

22. Który z wymienionych grzybów rośnie 
wyłącznie na drewnie drzew liściastych? 
a) szmaciak gałęzisty 

b) murszak rdzawy 

c) pniarek różowy 

d) łuszczak zmienny 

 

23. Które z wymienionych drzew rośnie w lasach 
zalewanych przez wodę? 
a) klon polny 

b) cis pospolity 

c) lipa szerokolistna 

d) olsza czarna 
 

 
 
 
 


