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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź.
1. Który z poniższych ptaków zawisa często w
powietrzu
w
jednym
miejscu,
energicznie
trzepocząc skrzydłami?
a) kobuz
b) raróg
c) błotniak stawowy
d) pustułka

7. Która z wymienionych ryb posiada na górnej
stronie ciała, wzdłuż boków, pas ciemnych,
owalnych plam?
a) parposz
b) różanka
c) ciosa
d) wzdręga

2. Która z wymienionych ryb należy do rodziny 8. Jak nazywa się ptak, który zaniepokojony
karpiowatych?
przyjmuje pozycję pionową, podnosząc dziób do góry?
a) trzciniak
a) strzebla błotna
b) babka piaskowa
b) rycyk
c) dennik
c) łozówka
d) kur rogacz
d) bąk
3. Huczek to inna nazwa:
a) kumaka górskiego
b) grzebiuszki ziemnej
c) żaby śmieszki
d) ropuchy zielonej

9. Ryjówka aksamitna:
a) występuje wyłącznie w lasach
b) występuje wyłącznie na łąkach
c) występuje wyłącznie na polach
d) występuje w najrozmaitszych środowiskach

4. Którego z wymienionych nietoperzy można
spotkać najczęściej w pobliżu zbiorników wodnych?
a) mroczek posrebrzany
b) nocek duży
c) mroczek późny
d) nocek rudy

10. Która z wymienionych
zagrzebana w piasku?
a) iglicznia
b) pocierniec
c) koza
d) babka czarna

ryb

spędza

5. Który z wymienionych ssaków podlega ochronie 11. Która
z
wymienionych
cech
częściowej?
występujących w Polsce ropuch?
a) norka europejska
a) mają suchą, szorstką skórę
b) jenot
b) mają wilgotną, śliską skórę
c) wydra
c) mają pionowe źrenice
d) łasica
d) mają zęby

dzień

dotyczy

6. W jakim głównie środowisku występuje ortolan? 12. Która z wymienionych ryb objęta jest w
a) w wysokich górach
Polsce ochroną ścisłą?
b) w gęstych lasach liściastych
a) aloza
c) wśród roślinności przybrzeżnej
b) krąp
d) na terenach otwartych, z pojedynczymi
c) troć
drzewami i krzewami
d) płoć

13. Który z wymienionych ssaków należy do rzędu 18. Gdzie głównie możemy spotkać w naszym kraju
owadożernych?
pomurnika?
a) zębiełek białawy
a) w starych, kamiennych budowlach, na niżu
b) badylarka
b) w starych ogrodach, na niżu
c) nocek wąsatek
c) na skałach, w Tatrach i Pieninach
d) smużka
d) we wschodniej części Polski
14. Ciało której z wymienionych ryb nie jest 19. Ptak, który żerując chodzi często po pniu
pokryte łuskami?
drzewa głową w dół to:
a) głowacz bialopłetwy
a) pełzacz leśny
b) karp
b) podróżniczek
c) świnka
c) kowalik
d) węgorz
d) pomurnik
15. Który z wymienionych gadów jest jajożyworodny? 20. Czym się odżywia podkowiec duży?
a) owocami
a) zaskroniec zwyczajny
b) jaszczurka zwinka
b) owadami
c) owadami oraz owocami
c) żółw błotny
d) krwią zwierząt kopytnych oraz owadami
d) żmija zygzakowata
16. Które z wymienionych zdań jest prawdziwe?
21. Jak
nazywają
się
skupiska
gruczołów
a) ropucha paskówka potrafi biegać
jadowych, zlokalizowanych na skroniach ropuch?
b) ropucha szara potrafi biegać
a) amotydy
c) ropucha zielona potrafi biegać
b) parotydy
d) żadna z występujących w Polsce ropuch nie
c) pasydy
potrafi biegać
d) amylasty
17. Który z wymienionych gadów
najchętniej w środowisku wilgotnym?
a) gniewosz plamisty
b) wąż Eskulapa
c) zaskroniec
d) żmija zygzakowata

przebywa 22. Która z wymienionych cech nie dotyczy minoga
rzecznego?
a) w okresie tarła nie przyjmuje pokarmu
b) u samic w okresie tarła następuje
powiększenie płetwy odbytowej
c) samica ginie po złożeniu jaj
d) długość ciała wynosi 60-100 cm

B/ Odpowiedz na pytania.
23. Podaj nazwę gatunkową największej z gniazdujących w Polsce sów.
PUCHACZ – 1 pkt.
24. Podaj nazwę gatunkową gada, który spośród występujących u nas przedstawicieli tej
gromady osiąga największą długość ciała.
WĄŻ ESKULAPA – 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów - 24

