
Qüestionari de la Campanula persicifolia 

Campaneta blava 

 

1. Aquesta planta que s’anomena Campanula persicifolia pertany a la 

família de les campanulàcies. El seu epítet “persicifolia” relaciona  

les seves fulles amb les del ... 

a) Presseguer 

b) Cirerer 

c) Til·ler 

2. Aquesta planta conserva les gemmes perdurants a nivell de terra, 

és per això que de la seva forma vital se’n diu: 

a) Faneròfit 

b) Hemicriptòfit 

c) Geòfit 

3. La seva part subterrània és una arrel llenyosa que creix ... 

a) Endinsant-se a terra 

b) Obliqua u horitzontalment en el sòl 

c) En l’aire 

 



4. La tija és 

a) herbàcia 

b) llenyosa 

c) enfiladissa 

5. La tija de la campanula persicifolia mesura entre 30 i 80 cm, és 

erecta i  

a) Poc ramificada, fistulosa i glabre  

b) Ramificada, enfiladissa i pubescent  

c) Molt ramificada, postrada i tomentosa  

6. Té fulles basals i caulinars. Les fulles superiors són sèssils. La forma 

del limbe és … 

a) D’el·líptica a oblonga 

b) De linear-lanceolada a sublinear 

c) Força lobulat 

7. Normalment el temps de formació de les seves flors va ... 

a) Del mes de maig al mes d’agost 

b) Del mes de gener al mes d’abril 

c) Del mes d’agost al mes de novembre 

8. Les “campanetes” són hermafrodites i tenen una simetria:  

a) Asimetrica 

b) Actinomorfa 

                  c)   Zigomorfa 

9.  Les flors són blaves i tenen forma de campana oberta i poc incisa.  

a) Fan més de 20 mm 

b) Són petites, fan menys de 10 mm 

c) No sobrepassen el calze 

10.  Els sèpals són estretament triangulars i poc soldats. 

a) Té dos verticils de 5 sèpals 

b) En té 5 en un sol verticil 

c) En té 6 en un sol verticil. 

11.  La corol·la té 5 pètals soldats i per la seva forma s’anomena: 

a) Infundibuliforme 

b) Campanulada 

c) Rotàcia 

12.  L’androceu té ... 

a) 3 estams 

b) 4 estams 

c) 5 estams 



13.  El gineceu té un pistil format per 3 carpels soldats. L’ovari és: 

a) Infer 

b) Semiínfer 

c) Súper 

14.  El fruit de la Campanula persicifolia és: 

a) Un aqueni indehiscent 

b) Una càpsula dehiscent 

c) Una silícula dehiscent 

15.  La campaneta blava simbolitza 

a) Melangia i tranquil·litat 

b) Senzillesa i pau 

c) Alegria i fragilitat 

 

 


