Konkurs przyrodniczy przeznaczony dla klasy III Szkoły Podstawowej
Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na KARTY ODPOWIEDZI !!!
Przeczytaj uważnie polecenia, wybierz prawidłową odpowiedź (jedną) i przenieś ją na kartę odpowiedzi.

1. Najwyższa warstwa lasu to:
podszyt
 B) runo leśne

 C) wysokie drzewa

 D) ściółka

2. Które zwierzęta zaliczamy do leśnych:
 A) wiewiórka, kot, kaczka  B) sarna, wilk, wielbłąd  C) lis, sowa, dzik  D) mysz, lis, byk
3. Jesień to:
 A) pora roku między zimą a latem
 C) pora roku między latem a zimą

 B) pora roku między wiosną a latem
 D) pora roku między latem a wiosną

4. Niziny na mapie zaznacza się kolorem:
 A) zielonym
 B) żółtym

 C) niebieskim

 D) czerwonym

5. Zaznacz roślinę, która rośnie na łące:
 A) czarna jagoda
 B) koniczyna

 C) pokrzywa

 D) przebiśnieg

6. Które słowo nie nazywa części ryby:
 A) płetwy
 B) oskrzela

 C) kręgosłup

 D) mięśnie

7. Zbiorniki wodne, które utworzyła przyroda to zbiorniki:
 A) sztuczne
 B) naturalne
 C) przyrodnicze

 D) ekologiczne

8. Dopływ to:
 A) miejsce, w którym rzeka wpada do morza lub oceanu.
 B) miejsce, w którym płynie rzeka.
 C) miejsce, w którym rzeka bierze swój początek.
 D) rzeka dopływająca do innej rzeki.
9. Które wyrażenia opisują krajobraz nizinny:
 A) małe wysokości, szybko płynące rzeki, hale
 B) wysokie szczyty, duży udział terenów rolniczych, występowanie lasów iglastych
 C) płaska powierzchnia terenu, wolno płynące rzeki, duży udział terenów rolniczych
 D) duży udział terenów rolniczych, wolno płynące rzeki, hale
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10. Które zwierzę można zobaczyć w górach:
 A) zając
 B) kozica

 C) dzik

 D) sarna

11. Jak zwierzęta reagują na zmiany przyrody zimą?
 A) Ich ciało obrasta w gęste futro lub upierzenie.
 B) Budują gniazda i składają jajka.
 C) Rozmnażają się.
 D) Wychowują młode.
12. Zaznacz zdanie prawdziwe:
 A) Rośliny i zwierzęta wyglądają tak samo bez względu na porę roku.
 B) Ludzie przygotowują się do nadejścia zimy, zmieniając temperaturę ciała.
 C) Wiewiórka, mysz, chomik robią zapasy na zimę.
 D) Tylko ludzie przygotowują się do zmian zachodzących w różnych porach roku.
13. Do zwierząt roślinożernych zaliczamy:
 A) sowę
 B) sarnę

 C) wilka

 D) orła

14. Miesiąc wiosenny to :
 A) styczeń

 C) wrzesień

 D) lipiec

 B) maj

15. EKOLOGIA to:
 A) nauka zajmująca się badaniem zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem
 B) nauka o rzekach
 C) nauka o roślinach
 D) nauka o zwierzętach
16. W parku narodowym nie wolno:
 A) obserwować ptaków
 B) płoszyć zwierząt
 C) jeść kanapek
 D) robić zdjęć
17. Które zwierzę jest sprzymierzeńcem człowieka:
 A) bielinek kapustnik
 B) stonka
18. Rośliny chronione w Polsce to:
 A) maki, stokrotki, chabry
 C) róże, tulipany, cynie

 D) mszyce

 B) szarotki, sosny, mikołajki nadmorskie
 D) przebiśniegi, krokusy, zawilce

19. Pod pojęciem „zielone płuca Ziemi” rozumiemy:
 A) pola uprawne
 B) lasy
20. Oszczędzam energię elektryczną:
 A) oglądając często telewizję
 B) gotując wodę w czajniku elektrycznym
 C) grając na komputerze
 D) gasząc zbędne oświetlenie
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 C) pszczoła

 C) miasta

 D) łąki

