
SPRAWDŹ, CZY ZNASZ? - QUIZ PRZYRODNICZY 

 

Drodzy Wychowankowie, dzisiaj przygotowałam dla Was odrobinę 

rozrywki, a  przy okazji możecie sprawdzić swoją wiedzę. 

 

 

 

1. Jakie są następujące po sobie stadia kształtowania się motyla? 

 a. poczwarka - jajko - gąsienica - motyl 

 b. jajko - gąsienica - poczwarka - motyl 

 c. jajko - poczwarka - gąsienica - motyl 

 

2. U pszczół, robotnice zajmują się: 

 a. rozmnażaniem się 

 b. zbieraniem pyłku i nektaru 

 c. rozmnażaniem się jak również zbieraniem pyłku i nektaru 

 

3. Zebra, która należy do tej samej rodziny co konie, jest: 

 a. białym zwierzęciem w czarne pasy 

 b. czarnym zwierzęciem w białe pasy 

 c. zwierzęciem, które ma tyle samo pasów czarnych co białych 

 

4. Paprocie rosną w wielu krajach. Prawdą jest, że istnieją one od: 

 a. 300 milionów lat 

 b. 3 milionów lat 

 c. 30 000 lat 



5. Człowiek wykorzystuje wodorosty morskie na kilka sposobów. 

Wodorosty morskie suszy się przed użyciem. W wyrobie 

których produktów nie używa się alg morskich? 

 a. płynów do kąpieli 

 b. budyniów i lodów 

 c. koszyków 

 

6. W naszych czasach, owoce egzotyczne są eksportowane 

do licznych krajów. Ten owoc w kształcie gwiazdy nosi nazwę: 

 a. karambola 

 b. rambutan 

 c. tamarynd 

 

7. Które stwierdzenie jest prawdziwe? 

 a. wszystkie pająki mają jad, najczęściej nieszkodliwy dla człowieka 

 b. wszystkie pająki są  jadowite 

 c. żaden pająk nie jest jadowity 

 

8. Bananowiec może dawać aż do 150 kg bananów. Można zbierać 

owoce tego drzewa: 

 a. tylko raz 

 b. 5 razy 

 c. nieokreśloną ilość razy, aż do śmierci drzewa 

 

9. Curry jest przyprawą często używaną w kuchni indyjskiej. Jest to: 

 a. mieszanka różnych przypraw 

 b. przyprawa uzyskana z rośliny curry 

 c. przyprawa otrzymywana z suszonej kory drzew 

 

10. Trąba słonia wyposażona jest w: 

 a. otwory nosowe 

 b. otwory nosowe i chwytną końcówkę 

 c. otwory nosowe, chwytną końcówkę i ząbki 



11. Bakłażany stanowią ważny składnik: 

 a. gulaszu węgierskiego 

 b. moussaki greckiej 

 c. paelli hiszpańskiej 

 

12. Niektóre owady mają oczy „fasetkowe”, które: 

 a. postrzegają zarysy, ale nie szczegóły 

b. składają się z wielkich niezależnych oczu, z których każde widzi 

jedną część obrazu 

 c. dają powiększony obraz otoczenia 

 

13. Hipopotamy żyją w wodzie. Trzymają one uszy, oczy i nozdrza 

ponad powierzchnią wody.  W wypadku niebezpieczeństwa: 

 a. hipopotamy pozostają nieruchome 

 b. wychodzą szybko z wody 

 c. mogą pozostawać pod wodą kwadrans 

 

Powodzenia, miłej rozrywki 

 

Justyna Jaskulska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowe odpowiedzi dla zainteresowanych: 

1b,  2b,  3a,  4a,  5c,  6a,  7a,  8a,  9a,  10a,  11b,  12b, 13c. 


