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INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA 
  
1. W teście znajdziesz 23 różnorodne zadania dotyczące wiadomości i 
umiejętności dotyczących łąki.   
  
2. W zadaniach, w których będziesz musiał wybrać jedną z podanych 
odpowiedzi zaznacz ją X w karcie odpowiedzi, np.: 
                                    

Nr 
zadania 

A B C D 

1  X   
 
Jeżeli pomyliłeś się w wyborze właściwej odpowiedzi, popraw ją 
otaczając kółkiem  błędną odpowiedź i zakreśl X drugą wybraną, np.: 
                                   
 

 
 3. Inne zadania rozwiążesz udzielając właściwej odpowiedzi w miejsca 
wyznaczone linią np.: ________ .  Udzielaj dokładnych odpowiedzi. 
  
4. Na rozwiązanie testu masz 35 minut. 
  
5. Możesz uzyskać 28 punktów. Uzyskując przynajmniej 90 % 
poprawnych odpowiedzi ( 25 punktów ) otrzymasz ocenę celującą, 
uzyskując przynajmniej 80 % poprawnych odpowiedzi  ( 22 punkty ) 
otrzymasz ocenę bardzo dobrą z przedmiotu przyroda. 
                                                                                                    
          ŻYCZĘ  POWODZENIA 

Nr 
zadania 

A B C D 

1 
    

X



Z okazji Dnia Ziemi, wszystkim, dla których najcenniejszym dobrem jest 
środowisko przyrodnicze naszej Planety, życzę wytrwałości w działaniach 
służących jego ochronie. 

Władysław Skalny, Prezes LOP ZG 

1. W ekosystemie tym zwykle nie ma drzew i krzewów. Co najmniej 2 razy w 
roku kosi się tu trawę. Opis dotyczy: 

a) pola   b) łąki    

c) torfowiska  d) bagna 

2. Typowymi roślinami łąkowymi są: 

a) zboże i ziemniaki      b) jarzębiny i świerki       

c) wrzosy i dęby               d) trawy i koniczyny 

3. Ptakami gniazdującymi na ziemi są: 

a) dzięcioł i kowalik          b) bocian i  sikorka  

c) skowronek i czajka  d) jastrząb i gołąb 

4. Do spulchniania i przewietrzania gleby na łące przyczyniają się: 

a) szpaki i zające                      b) pszczoły i pasikoniki      

c) żaby i myszy                    d) krety i dżdżownice 

5. U pasikoników i świerszczy dźwięki wydają: 

a) samice                   b) samice i samce  

c) samce                     d) tylko młode świerszcze 

6. Zaznacz punkt, w którym prawidłowo zapisano skład pożywienia kreta: 

a) dżdżownice, pająki, marchew, mysz 
b) owady, pająki, jaszczurki, korzonki traw 
c) dżdżownice, pająki, owady, ślimaki 
d) gąsienice motyli, ślimaki, pająki, drobne ptaki 

 



7. Rośliną łąkową zwiastującą zimę jest: 

a) firletka poszarpana 
b) stokrotka pospolita 
c) kupkówka pospolita 
d) zimowit jesienny 

8. W którym punkcie podano ptaki, które gościnnie pojawiają się na łące: 

a) skowronek i świergotek 
b) bocian i jastrząb 
c) pokląskwa i świergotek 
d) czajka i kraska 

9. Zaznacz punkt z poprawnie zapisanym łańcuchem pokarmowym 

a) bocian          pasikonik        trawa           żaba 
b) żaba        pasikonik         bocian          trawa 
c) trawa          żaba           pasikonik        bocian 
d) trawa        pasikonik           żaba          bocian 

10. Opadłe liście, suche gałązki i martwe zwierzęta, przemieniają w próchnicę: 

a) bakterie i grzyby                        b)   bakterie i dżdżownice 

c)  grzyby i krety                             d)   dżdżownice i mrówki 

11. W dymie powstającym podczas palenia traw uwalniane są: 

a)  CO2     i    SO2 

b) fluorki 

c) freon 

d) metan 

12. Zaznacz FAŁSZYWE zdanie: 

a) Zające żyją w stadzie 
b) Zające mają długie uszy i tylne kończyny. 
c) Zające w chwili urodzenia mają futerko i otwarte oczy. 
d) Zając potrafią biec z prędkością 70 km na godzinę. 

 



13. Biała plama na zadzie sarny nazywa się: 

a) grzebykiem 
b) lusterkiem 
c) zajączkiem 
d) szablą 

14. Widząc paląca się łąkę należy dzwonić pod numer: 

a) 997 b) 998  c) 999 d) 111 

15. Rośliną, której sok może powodować na skórze długo gojące się rany jest: 

a) bodziszek łąkowy 
b) barszcz  zwyczajny 
c) marchew zwyczajna 
d) barszcz Sosnowskiego 

16. Wypalanie traw jest przyczyną: 

a) tworzenia się dziury ozonowej 
b) powstawania smogu 
c) efektu cieplarnianego 

17. Zaznacz zdanie prawdziwe. 

a) wypalanie traw poprawia jakość gleby. 

b) wypalanie traw jest zagrożeniem dla kierowców. 

c) wypalanie traw jest dozwolonym zwyczajem w Polsce. 

d) wypalając trawy pozbywasz się chwastów. 

18. Dlaczego dziki i sarny są „gośćmi” na łące: 

a) na łące jest za mało pożywienia 

b) trudno się schować 

c) trudno biegać w wysokich trawach 

19. Która z podanych  roślin łąkowych zwiastuje wiosnę: 

a) pierwiosnka lekarska                         b)   knieć błotna 

c)  złocień                                        d)  krwiściąg lekarski 



20. Połącz roślinę z odpowiednim rodzajem kwiatostanu: 

koniczyna  koszyczek 

stokrotka  baldach 

marchew  główka 

21. Które z podanych zwierząt objęte jest całkowitą ochroną: 

a) kret                    b)  mysz polna 

c) czajka                   d)     pasikonik zielony 

22. Która z podanych roślin łąkowych objęta jest ochrona gatunkową: 

a) chaber łąkowy                                b)  kupkówka pospolita 

c)   firletka poszarpana                     d)     zimowit jesienny 

23. Rozpoznaj pokazane na rysunkach rośliny: 

      
---------------------------------- 

 
------------------------------------------- 



 

 

    

 

 

 

UWAGA ! 

Rysunki roślin można skserować z książek 
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Imię i nazwisko: ......................................................................klasa ........ 

 

nr A B C D  nr A B C D 

 1      16     

2      17     

3      18     

4      19     

5      20     

6      21     

7      22     

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

 

UWAGA ! 

Przed konkursem dzieci ogladają prezentację multimedialną na temat życia na 

łące i wypalania traw. 


