Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Średnich

„Siedliska leśne chronione
w ramach sieci Natura 2000”
ETAP PONADWOJEWÓDZKI
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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Dla którego z wymienionych leśnych siedlisk 6. Która z wymienionych roślin jest pospolita w
ziarnopłon wiosenny jest jednym z gatunków Karpatach i Sudetach, na niżu zaś występuje
reprezentatywnych?
rzadko?
a) górskie bory świerkowe z limbą i modrzewiem
a) starzec gajowy
b) łęg wiązowo-jesionowy
b) kruszyna pospolita
c) jodłowy bór świętokrzyski
c) porzeczka zwyczajna
d) ciepłolubne buczyny storczykowe
d) kokoryczka wielokwiatowa
2. Która z wymienionych roślin kwitnie zwykle od 7. Jakie m.in. gatunki storczyków spotkamy w
marca do maja?
sudeckiej buczynie storczykowej?
a) malina właściwa
a) listera jajowata, obuwik pospolity
b) borówka czarna
b) wyblin jednolistny, kręczynka jesienna
c) śledziennica skrętolistna
c) miodokwiat krzyżowy, dwulistnik muszy
d) sosna pospolita
d) tajęża jednostronna, kukuczka kapturkowata
3. Jaki m.in. gatunki drzew i krzewów tworzą, oprócz 8. Jakiego
sosny zwyczajnej, reliktowe laski sosnowe w Tatrach?
pospolita?

a)
b)
c)
d)

dąb szypułkowy, leszczyna pospolita
jałowiec pospolity, wierzba śląska
topola biała, topola czarna
brzoza omszona, dereń świdwa

4. Kopytnik pospolity to:
a) grzyb
b) paproć
c) roślina zielna
d) krzew
5. Liście którego z wymienionych
posiadają asymetryczną nasadę?
a) dąb szypułkowy
b) wiąz szypułkowy
c) brzoza brodawkowata
d) czeremcha zwyczajna

a)
b)
c)
d)

koloru

kwiaty

ma

przylaszczka

białe
żółte
niebiesko-fioletowe
czerwone

9. W jakim okresie kwitnie szczawik zajęczy?
a) od lutego do kwietnia
b) od kwietnia do czerwca
c) od lipca do sierpnia
d) od sierpnia do października
gatunków 10. W której części Polski występują żyzne buczyny
niżowe?
a) wyłącznie we wschodniej części kraju
b) wyłącznie w zachodniej części kraju
c) na Pomorzu i w zachodniej części kraju
d) w środkowej części kraju

-1-

Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Średnich

„Siedliska leśne chronione
w ramach sieci Natura 2000”

ETAP PONADWOJEWÓDZKI

11. Która z wymienionych roślin jest bezzieleniowa?

a)
b)
c)
d)

wierzbownica górska
szakłak pospolity
gnieźnik leśny
bodziszek cuchnący

17. Która z cech dotyczy grabu zwyczajnego?
a) zakwita w lipcu
b) owoce rozsiewane są przez wiatr
c) dorasta do 50 m wysokości
d) kwiaty mają kolor różowy

12. Które z wymienionych gatunków zakwitają 18. Którego z wymienionych typów siedlisk NIE
wczesną wiosną w łęgu wiązowo-jesionowym?
spotkamy w południowej części Polski?
a) śmiałek pogięty, listera sercowata
a) łęg wierzbowy
b) siódmaczek leśny, jastrzębiec leśny
b) łęg wiązowo-jesionowy
c) złoć żółta, kokorycz pusta
c) grąd subatlantycki
d) lepiężnik biały, rutewka orlikolistna
d) jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym
13. Borówka czarna należy do rodziny:
a) jasnotowate
b) fiołkowate
c) selerowate
d) wrzosowate

19. Która z wymienionych roślin to krzew?
a) wietlica alpejska
b) miłosna górska
c) modrzyk górski
d) wawrzynek wilczełyko

14. Która z wymienionych roślin kwitnie na biało?

20. Która z wymienionych roślin to paproć?
a) szczyr trwały
b) zachyłka trójkątna
c) wiechlina gajowa
d) kostrzewa leśna

a)
b)
c)
d)

jastrzębiec leśny
przytulia wonna
fiołek leśny
starzec gajowy

15. Grąd to:
a) las bukowo-grabowy
b) las dębowo-grabowy
c) las olchowo-grabowy
d) las jesionowo-grabowy

21. Która z roślin zakwita pierwsza?
a) konwalijka dwulistna
b) zawilec gajowy
c) dziki bez czarny
d) buławnik czerwony

16. Która z wymienionych cech NIE dotyczy 22. Który z wymienionych gatunków jest
widłaka jałowcowatego?
reprezentatywny
dla
sosnowego
boru
a) jest gatunkiem reprezentatywnym m.in. dla bagiennego?
brzeziny bagiennej
a) wełnianka pochwowata
b) zakwita w kwietniu
b) skalnica gronkowa
c) objęty w Polsce ochroną gatunkową
c) dębik ośmiopłatkowy
d) rośnie głównie w miejscach wilgotnych
d) kruszczyk szerokolistny
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