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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Jakiego koloru kwiaty posiada pływacz zwyczajny? 
a) białe 
b) żółte 
c) zielone 
d) niebieskie 

 

7. Która z wymienionych roślin wytwarza zarodniki? 
a) moczarka kanadyjska 
b) rogatek sztywny 
c) przęstka pospolita 
d) poryblin jeziorny 
 

2. Która z wymienionych roślin nie zakorzenia się w 
podłożu? 

a) rzęsa drobna 
b) wywłócznik kłosowy 
c) grzybienie białe 
d) rdestnica połyskująca 
 

8. Który z wymienionych ptaków gnieździ się w dziuplach 
drzew? 

a) głowienka 
b) zausznik 
c) perkozek 
d) gągoł 
 

3. Która z cech dotyczy lobelii jeziornej? 
a) wytwarza kwiaty koloru żółtego 
b) kwitnie w okresie od marca do maja 
c) roślina o prosto wzniesionej łodydze 
d) występuje głównie w południowej części kraju 
 

9. Która z roślin rzadko zakwita? 
a) strzałka wodna 
b) spirodela wielokorzeniowa 
c) grzybienie północne 
d) żabiściek pływający 
 

4. Czym odżywia się krzyżówka? 
a) głównie pokarmem roślinnym 
b) głównie bezkręgowcami 
c) głównie małymi kręgowcami 
d) bezkręgowcami, kręgowcami oraz pokarmem 

roślinnym 
 

10. Samiec którego z ptaków posiada zwisający z tyłu 
głowy czub? 

a) podgorzałka 
b) czernica 
c) głowienka 
d) hełmiatka 

 

5. Która z wymienionych roślin należy do rodziny 
jaskrowatych? 

a) włosienicznik wodny 
b) rzepicha ziemnowodna 
c) osoka aloesowata 
d) rdestnica kędzierzawa 
 

11. Kłoć wiechowatą spotkamy głównie: 
a) kilka metrów od brzegu, zakotwiczoną w podłożu 

na dnie jeziora 
b) w środkowej partii jeziora, zakorzenioną w dnie 
c) swobodnie pływającą po powierzchni wody 
d) na brzegu jeziora 
 

6. Która z wymienionych roślin posiada różowe 
kwiaty? 

a) rdest ziemnowodny 
b) grzybieńczyk wodny 
c) marek szerokolistny 
d) szalej jadowity 

 

12. Która z wymienionych cech nie dotyczy nartnika? 
a) odżywia się pokarmem roślinnym 
b) długość ciała wynosi ok. 10-15 mm. 
c) potrafi latać 
d) posiada na stopach specjalne włosy, dzięki którym 

porusza się po powierzchni wody 
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13. Który z wymienionych ptaków gniazduje u nas 
najrzadziej? 

a) łyska 
b) kokoszka 
c) świstun 
d) bąk 

 

19. Tatarak zwyczajny rośnie w Polsce: 
a) głównie w północnej części kraju 
b) głównie w południowej części kraju 
c) na obszarze całego kraju, z wyjątkiem 

wyższych położeń górskich 
d) głównie na Pojezierzu Kaszubskim 
 

14. Żyrytwa pluskwowata to: 
a) chrząszcz 
b) pluskwiak 
c) pająk 
d) mięczak 
 

20. W jakim okresie kwitnie zazwyczaj mięta nadwodna? 
a) od lutego do kwietnia 
b) od kwietnia do maja 
c) od lipca do września 
d) od września do listopada 

 

15. Który z wymienionych gatunków to ważka? 
a) groszkówka pospolita 
b) wgłębka wodna 
c) pióronóg nadwodnik 
d) wypławek biały 

 

21. Długość ciała brzęczki wynosi: 
a) ok. 5 cm. 
b) ok. 14 cm. 
c) ok. 20 cm. 
d) ok. 25 cm. 
 

16. Która z wymienionych roślin jest w naszym kraju 
najrzadziej spotykana? 

a) grążel żółty 
b) łączeń baldaszkowy 
c) rdestnica kędzierzawa 
d) kotewka orzech wodny 
 

22. W jakim miesiącu rozpoczynają się zwykle w 
naszym kraju odloty trzcinniczka do miejsc zimowania? 

a) w maju 
b) w lipcu 
c) we wrześniu 
d) w październiku 
 

17. Które z wymienionych zwierząt nie posiada skrzydeł? 
a) bączek 
b) jętka 
c) krakwa 
d) jazgarz 
 

23. Okółkowe ułożenie liści występuje u: 
a) grążela drobnego 
b) jeżogłówki gałęzistej 
c) rdestnicy pływającej 
d) przęstki pospolitej 

 

18. Gniazdo trzciniaka: 
a) utworzone jest z uschniętych łodyg trzciny i pływa 

po powierzchni wody 
b) leży na ziemi, ukryte pomiędzy trzcinami 
c) przymocowane jest do kilku łodyg trzciny, 

ponad powierzchnią wody 
d) ukryte jest w przybrzeżnych krzewach 

 

24. Która z wymienionych cech nie dotyczy turzycy 
sztywnej? 

a) posiada trójkanciastą łodygę 
b) nie tworzy kęp 
c) występuje głównie na brzegach i wypłyconych, 

przybrzeżnych partiach jezior 
d) kwiaty zebrane są w kłosy 
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