
1. Drzewo o klapowanych liściach i owocach w formie „nosków” to: 
a) robinia biała                                     c) dąb szypułkowy 
b) kasztanowiec zwyczajny                d) klon pospolity 
2. Rośliną przebarwiającą się na jesień czerwono jest: 
a) Winobluszcz                                      c) bluszcz 
b) Jałowiec                                             d) robinia 
3. Gatunek chroniony w Polsce to: 
a) wrzos pospolity                                 c) cis pospolity 
b) jałowiec pospolity                            d) sosna zwyczajna 
4. Drzewo o białych kwiatach to: 
a) klon pospolity                                    c) jabłoń purpurowa 
b) wierzba iwa                                       d) robinia biała 
5. Roślina nie posiadająca cierni to: 
a) Głóg                                                     c) tarnina 
b) Róża                                                     d) berberys 
6. Polskie gatunki dębów to: 
a) szypułkowy i czerwony                     c) błotny i bezszypułkowy 
b) szypułkowy i bezszypułkowy           d) w Polsce nie występują naturalnie dęby 
7. Rośliny nagonasienne to: 
a) głównie rośliny iglaste                      c) gównie rośliny liściaste 
b) głównie rośliny okrytozalążkowe   d) głównie rośliny zrzucające liście na zimę 
8. Drzewo zrzucające igły na zimę to: 
a) modrzew                                             c) cis 
b) jałowiec                                               d) świerk 
9. Bluszcz pnie się po ścianach za pomocą: 
a) Przyssawek                                         c) korzeni przybyszowych 
b) wąsów czepnych                               d) owija się pędami 
10. Sasanka jest rośliną: 
a) Drzewiastą                                         c) krzewiastą 
b) Pnącą                                                  d) zielną 
11. Konwalia kwitnie w: 
a) Styczniu                                               c) maju 
b) Sierpniu                                               d) październiku 
12. Forsycja kwitnie w: 
a) Marcu                                                 c) czerwcu 
b) Wrześniu                                            d) grudniu 

 

13. Orzech laskowy to owoc: 
a) Kasztanowca                                               c) dębu 
b) Klonu                                                            d) leszczyny 
14. Które z poniższych są rodzajami kwiatostanów? 
a) koszyczek, strąk                                          c) główka, kłos 
b) torebka, kłos                                               d) strąk, wiecha 
15. Na rysunku przedstawiono liść: 
a) klonu jaworu 
b) grabu zwyczajnego 
c) buka pospolitego 
d) klonu pospolitego 

 
16. Bardzo wysokie polskie drzewo,  
       o złożonych liściach to: 
a) kalina koralowa                                            c) wrzos pospolity 
b) jesion wyniosły                                             d) brzoza brodawkowata 
17. Na rysunku przedstawiono liść i nasiono: 
a) wiązu 
b) brzozy 
c) dębu 
d) jabłoni 
 
18. Roślina rosnąca na piaszczystych, suchych glebach 

to: 
a) olsza czarna                                    c) wierzba biała 
b) klon pospolity                                 d) sosna zwyczajna 
19. Mikołajek nadmorski to roślina: 
a) rosnąca w pasie nadmorskim na glebach bagiennych 
b) występująca pospolicie  nad morzem i na pojezierzu 
c) drzewiasta chroniona 
d) chroniona występująca na wydmach 
20. Rosiczka to: 
a) roślina owadożerna występująca w górach 
b) krzew o charakterystycznych kwiatach podobnych do róży 
c) roślina owadożerna występująca na torfowiskach 
d) roślina występująca pospolicie w całym kraju 



21. Roślina kwitnąca wczesną wiosną o białych kwiatach to: 
a) konwalia majowa                              c) śnieżyczka przebiśnieg 
b) jaskier ostry                                        d) przylaszczka pospolita 
22. Drzewo występujące w Polsce o liściach złożonych i czerwonych owocach to: 
a) jarząb pospolity                                 c) kalina koralowa 
b) klon jawor                                          d) klon jesionolistny 
23. Wysoka sosna występująca w Tatrach to: 
a) sosna limba                                        c) sosna kosodrzewina 
b) sosna pospolita                                 d) sosna czarna 
24. Drzewo o szarej gładkiej korze to: 

a) Buk                                                        c) Dąb 
b) Topola                                                   d) cis 
25. Roślina rosnąca na innych roślinach, np. storczyk to: 
a) Geofit                                                   c) roślina zielna 
b) roślina drzewiasta                              d) epifit 

 

  

26. Przykładem rośliny okrytonasiennej jest: 
a) klon                               b) świerk 
b) sosna                            d) modrzew 
27. Jakiego koloru są kwiaty czarnego bzu? 
a)    Białe                             c) czarne 
b) Żółte                            d) czerwone 
28. Jakiego koloru są owoce głogu? 
a)     Białe                           c) czerwone 
b) Czarne                        d) żółte 
29. Która z roślin jest trująca? 
a)     Pokrzywa            c) brzoza 
b) Klon                    d) konwalia 
30. Której z roślin nie spotkasz w ściółce leśnej? 
a)     Mak                    c) wrzos 

b) Borówka             d) grążel 

 

 

 

 

 

Po klucze odpowiedzi prosimy zgłosić się pod adres: 

anna.zemla.siesicka@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


