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"Zwierzęta i Rośliny Wodne"
ETAP SZKOLNY - PYTANIA
1. Nadecznik stawowy to:
a) słodkowodna gąbka
b) wodny ślimak
c) ptak drapieżny
d) wodna paproć
2. “Babie lato” to:
a) strzępki grzyba rozsiewane jesienią przez
wiatr
b) nitki pajęczyny, na których przemieszczają się
młode pajączki
c) kobiece włosy unoszące się w ciepłym
powietrzu
d) nasiona wierzby rozsiewane wczesną jesienią
przez wiatr
3. Arboretum to:
a) strefa głębinowa jeziora
b) obszar zagrożenia przemysłowego na skraju
miasta
c) środowisko naturalne o mniej więcej
jednolitym charakterze
d) wydzielony obszar do uprawy drzew i
krzewów dla celów naukowo-badawczych
4. Trzcina pospolita to gatunek:
a) turzycy
b) trawy
c) situ
d) tataraku
5. Babka piaskowa to:
a) chroniony w Polsce gatunek ryby
b) szerokolistna roślina rosnąca na wydmach
c) gatunek pająka łowiący owady bez użycia sieci
d) gatunek trawy o niskich wymaganiach
glebowych
6. “Meteoryt Morasko” to:
a) ogromny głaz narzutowy na północy Poznania
b) fragment meteorytu znajdujący się w Muzeum
Przyrodniczym w Poznaniu
c) rezerwat na terenie Poznania
d) legenda o upadku meteorytu w Morasku

7. Które z wymienionych drzew nie jest w
Polsce gatunkiem rodzimym?
a) jesion wyniosły

b) grochodrzew
c) sosna wejmutka
d) brzoza omszona
8. Które z wymienionych organizmów są
najczęściej stosowane jako wskaźniki czystości
powietrza?
a) mchy
b) porosty
c) glony
d) grzyby
9. Która z wymienionych roślin jest
owadożerna?
a) parzydło leśne
b) żmijowiec czerwony
c) tłustosz pospolity
d) gnidosz królewski
10. Które z wymienionych zwierząt zakładają
gniazda w dziuplach?
a) gągoły
b) sikory
c) popielice
d) dzięcioły
11. Które z wymienionych drzew i krzewów
zakwita najwcześniej?
a) kasztanowiec
b) sosna
c) grochodrzew
d) leszczyna
12. Który z wymienionych gatunków nie jest
objęty ochroną prawną na terenie całego
kraju?
a) wróbel domowy
b) wilk
c) jeż
d) traszka zwyczajna

13. Które z wymienionych drzew są
charakterystyczne dla typu lasu zwanego
grądem?
a) grab
b) dąb
c) jesion
d) świerk

14. Które z wymienionych gatunków to
chrząszcze wodne?
a) pływak żółtobrzeżek
b) kałużnica czarnozielona
c) krętak pospolity
d) pluskolec pospolity
15. Który z wymienionych gatunków ptaków
ostatnio zmniejsza swoją liczebność w Polsce?
a) kruk
b) kormoran
c) bocian
d) sroka
16. Co stanowi podstawę pokarmu
zimorodka?
a) ważki
b) ślimaki
c) ryby
d) drobne płazy
17. Co to jest wężymord stepowy?
a) chroniona prawnie roślina zielna
b) ptak drapieżny odżywiający się głównie
gadami
c) jeden z najrzadszych polskich gadów
występujący na Polesiu
d) krzew iglasty o charakterystycznie
wydłużonych, żółtych kwiatach
18. Co to jest orzechówka?
a) muchówka, której larwy odżywiają się
orzechami
b) niewielki nadrzewny gryzoń
c) występujący w naszych lasach krzew liściasty
d) ptak z rodziny krukowatych
19. Zarodniki sromotnika bezwstydnego
roznoszone są przez:
a) wiatr
b) muchy
c) wodę
d) Roślina ta ma nasiona, a nie zarodniki.
20. Zaznacz, które z wymienionych zwierząt
wyginęły bezpowrotnie.
a) salamadry plamiste
b) tury
c) tarpany
d) rarogi
21. Dzięcioły duże odlatują na zimę:
a) już na początku sierpnia, do Afryki
b) na przełomie września i października, nad
Morze Śródziemne
c) dopiero na początku grudnia, do Europy
Zachodniej
d) w ogóle nie odlatują na zimę

22. Wpisując tak lub nie oceń prawdziwość
zdań.
a) Tułów nietoperza pokryty jest gęstym
futerkiem.
b) Głównym pożywieniem zaskrońca są żaby.
c) Kosarze są to pająki o bardzo długich nogach.
23. Wpisując tak lub nie oceń prawdziwość
zdań.
a) Łuskiewnik różowy jest to krzew kwitnący
wczesną wiosną.
b) Podgrzybek pasożytniczy jest to grzyb objęty
w Polsce całkowitą ochroną gatunkową.
c) Bluszczyk kurdybanek to pospolita w naszych
lasach liściastych roślina pnąca.
24. Wpisując tak lub nie oceń prawdziwość
zdań.
a) Karlik malutki to gryzoń.
b) Tygrzyk paskowany to nietoperz.
c) Drzemlik to ptak.
25. Jak nazywa się samiec pszczoły?
26. Wymień polskie parki
znajdujące się nad morzem.

narodowe

27. Jak nazywa się jedyna niepasożytnicza
grupa płazińców?
28. Który z występujących w Polsce gryzoni
osiąga największe rozmiary?
29. Którego z naszych płazów można spotkać
na drzewie?
30. Wymień dwa gatunki susła występujące w
Polsce.

