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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Orlik pospolity posiada kwiaty koloru: 
a) zielonego 
b) żółtego 
c) fioletowego 
d) pomarańczowego 

 

7. Która z wymienionych roślin to krzew? 
a) śniedek cienkolistny 
b) kruszczyk drobnolistny 
c) kruszyna pospolita 
d) centuria pospolita 
 

2. Która z wymienionych roślin rośnie 
najczęściej w borach? 

a) pokrzywa zwyczajna 
b) pierwiosnek lekarski 
c) grzybienie białe 
d) zimoziół północny 

 

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

a) pięciornik rozłogowy 
b) aster gawędka 
c) niecierpek pospolity 
d) cykoria podróżnik 

 

3. Grążel żółty kwitnie: 
a) od lutego do kwietnia 
b) od marca do maja 
c) tylko od maja do czerwca 
d) od maja do września 

 

9. Która z cech dotyczy kocanek piaskowych? 
a) osiągają wysokość do ok. 80 cm. 
b) kwitną od marca do kwietnia 
c) pokryte są filcowatym kutnerem 
d) kwitną na biało 

 

4. Które z wymienionych drzew i 
krzewów posiada na terenie Polski 
najmniej stanowisk? 

a) wawrzynek wilczełyko 
b) brzoza karłowata 
c) porzeczka czarna 
d) cis pospolity 

 

10. Jak nazywa się roślina, posiadająca 
kwiaty koloru żółtego, rosnąca u nas tylko 
w Pieninach? 

a) pszeniec pieniński 
b) pszonak pieniński 
c) pyszniak pieniński 
d) pyszczel pieniński 

 

5. Która z wymienionych roślin może 
osiągać do 100 cm. wysokości? 

a) szachownica kostkowata 
b) liczydło górskie 
c) miłek wiosenny 
d) kukułka krwista 

 

11. Naturalne stanowiska rokitnika 
zwyczajnego rozmieszczone są w Polsce: 

a) wzdłuż Odry 
b) wzdłuż Wisły 
c) w Tatrach 
d) wzdłuż wybrzeży Bałtyku 

 

6. Owoce mącznicy lekarskiej to: 
a) strąki 
b) torebki 
c) niełupki 
d) jagody 

 

12. Rogatek sztywny rośnie: 
a) w wodach stojących 
b) w lasach iglastych 
c) w lasach liściastych 
d) na wydmach 
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13. Która z wymienionych nazw 
paproci jest poprawna? 

a) zachyłka trójkątna 
b) pióropusznik samczy 
c) paprotnik błotny 
d) długosznik pospolity 

 

19. Gdzie głównie spotkamy śliwę tarninę? 
a) w głębi lasów mieszanych 
b) na skraju lasów, w zakrzewieniach 

śródpolnych 
c) na brzegach rzek 
d) wśród skał 
 

14. Liście fiołka leśnego są: 
a) sercowate 
b) wydłużone 
c) pierzaste 
d) okrągłe, z ostrymi włoskami na brzegach 

 

20. Mniszek pospolity rośnie głównie: 
a) nad wodami stojącymi 
b) w lasach iglastych 
c) na torfowiskach 
d) na łąkach, polach, przy drogach 

 

15. Kminek zwyczajny posiada kwiaty 
zebrane w: 

a) grona 
b) baldachy złożone 
c) kłosy 
d) kolby 
 

21. Która z wymienionych roślin 
kwitnie zwykle od marca do maja? 

a) mak polny 
b) koniczyna łąkowa 
c) babka zwyczajna 
d) zawilec gajowy 

 

16. Rojnik murowy należy do rodziny: 
a) goździkowate 
b) motylkowate 
c) gruboszowate 
d) jaskrowate 

 

22. Kwiaty brzozy brodawkowatej: 
a) są wiatropylne 
b) są zapylane przez pszczoły 
c) są zapylane przez mrówki 
d) są zapylane przez motyle 

 

17. Ile igieł na krótkopędach posiada 
sosna zwyczajna? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 5 

 

23. Która z cech nie dotyczy turzycy 
pospolitej? 

a) posiada trójkanciastą łodygę 
b) kwiaty zebrane są w kłosy 
c) rośnie na torfowiskach 
d) rośnie na polach i ugorach 
 

18. Nazwa dziurawiec zwyczajny pochodzi od: 
a) soku wydzielanego przez roślinę, powodującego 

powstanie na skórze trudno gojących się ran 
b) roślina rośnie w zagłębieniach terenu 
c) podziurkowanej łodygi 
d) charakterystycznej budowy blaszki liścia 

 

24. U której z wymienionych roślin łodyga 
pokryta jest łuskami? 

a) szczawik zajęczy 
b) czosnaczek pospolity 
c) lepiężnik różowy 
d) jasnota biała 
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