
 Konkurs 
 

       źódło ilustacji http://zszywka.pl/tag/botanika 



 Regulamin 
1. Zadania konkursowe będą się pojawiać przez kolejnych 10 dni. 2. Każde pytanie konkursowe to rozpoznanie jakiejś rośliny. W niektórych zadaniach trzeba podać dodatkowe informacje. 3. Nie przegap kolejnych zadań. Zadanie może pojawić się tylko na 1 dzień w jednym miejscu w szkole. 4. Odpowiedz na pytania konkursowe. 5. Zapisz odpowiedzi na kartce. Podpisz ją swoim imieniem, nazwiskiem i podaj klasę. 6. Pracuj samodzielnie, bo ogłoszony zostanie tylko jeden zwycięzca. 7. Kartkę wrzuć do koperty do tego przeznaczonej. 8. Rozwiąż wszystkie zadania konkursowe. 9. Miejsce i czas zawieszenia koperty na odpowiedzi zostanie podany w klasach.       



5X  Zadanie pierwsze: Jaka roślina wytwarza taki owoc?  

      



6X Zadanie drugie: Który krzew, znany z piosenek, ma takie piękne korale w jesieni?  

     



7X Zadanie trzecie: Która roślina (królestwo jej imienia ratował profesor Gąbka) ma takie pięknie okrągłe liście i które jej części są jadalne? 

    



 10X Zadanie czwarte: Pewna sympatyczna nazwa opisuje sposób wzrostu (pokrój, wygląd) roślin np. tych dwóch zawieszonych poniżej. Podaj jakie to rośliny i jak brzmi ta nazwa? 

  



 11X Zadanie piąte: Z jakiej rośliny, sadzi się w Polsce, najpopularniejsze żywe płoty? 

     



 13X Zadanie piąte: Ten krzew ozdobny ma kolce i płonie czerwonym i żółtym ogniem swoich owoców. Co to za krzew?  

   



 17X Zadanie siódme: To jest liść zarodnionośny paproci. Której? Podpowiedź – czy nie wygląda jak pióro? 

    



 18X Zadanie ósme: Jabłko nie jabłko? Jaki krzew ma tak twarde owoce? A sok z nich jest pyszny. 

     



 20X Zadanie dziewiąte: 
Mury zdobią 2 rodzaje pnączy zwanych „dzikim winem”. W nazwie obu pnączy widać różnicę między nimi. Podaj liście jakich gatunków winobluszczu powieszono poniżej. 

    



 21X Zadanie dziesiąte: 
Olej z nasion tej rośliny ma bardzo korzystne dla zdrowia właściwości. Ma żółte kwiaty i jesienią sypie drobniutkimi, czarnymi nasionkami. Poniżej nasiona w torebkach.  

    



  25X 
Postscriptum – ostatnie zadanie „na deser”. Uwaga jednak! Nie próbować! Roślina trująca, choć w nazwie drogocenna. Żółte kwiatostany spływają z niej na wiosnę i wygląda jak skąpana w złotym kruszcu! 

  


