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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

 

 

1. Kropidło wodne należy do rodziny: 
a) selerowate (baldaszkowate) 
b) astrowate 
c) kapustowate 
d) różowate 
 

7. Która z wymienionych roślin jest mięsożerna? 
a) kosaciec żółty 
b) rdest ziemnowodny 
c) pływacz zwyczajny 
d) jeżogłówka gałęzista 
 

2. Kwiaty lobelii jeziornej mają kolor: 
a) biały lub białoniebieski 
b) fioletowy 
c) czerwony lub pomarańczowy 
d) zielony 

 

8. Rdestnica pływająca występuje w Polsce: 
a) wyłącznie w górach 
b) na całym obszarze kraju, z wyjątkiem wysokich gór 
c) wyłącznie na Pomorzu 
d) wyłącznie we wschodniej części kraju 
 

3. W jakim środowisku występuje rosiczka 
okrągłolistna? 

a) w rwących rzekach 
b) w górskich potokach 
c) na torfowiskach 
d) w głębszych partiach jezior 

 

9. Które z wymienionych zdań jest prawdziwe? 
a) czermień błotna wytwarza owoce koloru 

czarnego 
b) tłustosz pospolity występuje w jeziorach 
c) tatarak zwyczajny pochodzi z Azji 
d) rdest ziemnowodny kwitnie na żółto 
 

4. Poryblin jeziorny to: 
a) mech 
b) paprotnik 
c) trawa 
d) storczyk 
 

10. Maksymalna wysokość manny mielec to: 
a) ok. 10 cm 
b) ok. 20 cm 
c) ok. 50 cm 
d) ok. 2 m 

 

5. Która z wymienionych roślin kwitnie na żołto? 
a) rzepicha ziemnowodna 
b) rukiew wodna 
c) szczaw lancetowaty 
d) kotewka orzech wodny 
 

11. Piekielnica to: 
a) roślina  
b) małż    
c) owad   
d) ryba 
 

6. Która z wymienionych roślin podlega w Polsce 
ochronie ścisłej? 

a) mozga trzcinowata 
b) grzybienie północne 
c) okrężnica bagienna 
d) wywłócznik okółkowy 
 

12. Która z wymienionych roślin należy do rodziny 
ciborowatych (turzycowatych)? 

a) szczaw lancetowaty 
b) kłoć wiechowata 
c) moczarka kanadyjska 
d) grążel żołty 
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13. Larwa trzepli zielonej: 
a) odżywia się rozkładającym się drewnem 
b) jest drapieżna 
c) nie pobiera pokarmu 
d) żyje zwykle kilka dni 

 

19. Która z cech dotyczy traszki górskiej? 
a) całe życie spędza w wodzie 
b) maksymalna długość ciała to 20 cm 
c) brzuszna część ciała ma kolor pomarańczowy 
d) odżywia się pokarmem roślinnym 
 

14. Które z wymienionych zwierząt nie wydaje 
słyszalnych dla ucha ludzkiego dźwięków? 

a) zaskroniec zwyczajny 
b) rzekotka drzewna 
c) racicznica zmienna 
d) bąk (ptak) 
 

20. W którym z wymienionych parków narodowych 
występuje duża populacja żółwia błotnego? 

a) Wielkopolski Park Narodowy 
b) Kampinoski Park Narodowy 
c) Park Narodowy Ujście Warty 
d) Poleski Park Narodowy 
 

15. Topik: 
a) oddycha tlenem rozpuszczonym w wodzie 
b) osiąga długość do 40 mm  
c) wytwarza jad 
d) występuje głównie w rzekach 

 

21. Który z wymienionych owadów wodnych to chrząszcz? 
a) pływak żółtobrzeżek 
b) nartnik duży 
c) topielica 
d) husarz władca 
 

16. Który z wymienionych ptaków regularnie odbywa 
lęgi w naszym kraju? 

a) ogorzałka 
b) łabędź czarnodzioby 
c) gągoł 
d) nurnik 
 

22. W diecie którego z wymienionych ptaków 
występują m.in. drobne ssaki? 

a) błotniak stawowy 
b) sieweczka rzeczna 
c) perkoz dwuczuby 
d) cyranka 
 

17. Jak nazywa się konstrukcja ochronno-lęgowa 
budowana przez bobry? 

a) gawra 
b) grobla 
c) żeremie 
d) zator 

 

23. U której z wymienionych ryb samica składa jaja do 
komory skrzelowej małża? 

a) brzanka 
b) różanka 
c) pocierniec 
d) dennik 
 

18. Które z wymienionych zwierząt objęte jest w 
naszym kraju ochroną częściową? 

a) kormoran 
b) ohar 
c) płaskonos 
d) nurogęś 
 

24. Która z wymienionych roślin zakorzeniona jest w 
podłożu? 

a) żabieniec babka wodna 
b) żabiściek pływający 
c) aldrowanda pęcherzykowata 
d) rzęsa drobna 
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