Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

„Zwierzęta lasów”
(rok szkolny 2010/2011)

ETAP PONADWOJEWÓDZKI

Grupa
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imię i nazwisko

.....................................................................................................................
szkoła
nauczyciel prowadzący

liczba punktów ......................

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Gdzie głównie składa
wielbłądki pospolitej?
a) na liściach
b) pod ziemią
c) w szczelinach kory
d) w ciele innych owadów

jaja

samica

2. Czym odżywia się borowiec wielki?
a) sokiem roślinnym
b) krwią ssaków
c) owadami
d) drobnymi gryzoniami
3. U którego z ptaków
ubarwienie żółto-czarne?
a) lerka
b) wilga
c) kraska
d) włochatka

samiec

7. Który z wymienionych owadów znajduje
się w Polsce pod ścisłą ochroną?
a) biegacz zielonozłoty
b) bogatek ośmioplamkowy
c) kruszczyca złotawka
d) wałkarz lipczyk
8. Pierwotny obszar występowania jenota to:
a) Afryka
b) Ameryka Południowa
c) Ameryka Północna
d) Azja

ma

9. Krzyżodziób
świerkowy
regularnie
gniazduje w Polsce:
a) tylko w Tatrach
b) tylko w Sudetach
c) tylko na południu kraju
d) w górach i na północnym wschodzie kraju

4. Dyląż garbarz należy do rodziny:
a) kornikowate
b) stonkowate
c) kózkowate
d) żukowate

10. Kiedy zwykle samce sarny zrzucają poroże?
a) w lutym
b) w lipcu
c) w październiku
d) w grudniu

5. Ile
a)
b)
c)
d)

11. Który z ptaków jest najmniejszy?
a) świstunka
b) kapturka
c) mysikrólik
d) raniuszek

wilków żyje obecnie w Polsce?
ok. 100
ok. 300
ok. 700
ok. 2000

6. Gdzie rozwijają się pędraki chrabąszcza
majowego?
a) w kale zwierząt roślinożernych
b) w próchniejącym drewnie
c) w wodzie
d) pod ziemią

12. Która z cech dotyczy nastrosza lipowca?
a) rozpiętość skrzydeł maksymalnie do ok. 2 cm.
b) aktywny nocą
c) gąsienica koloru białego
d) larwy
odżywiają
się
drobnymi
bezkręgowcami
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13. Który z wymienionych ptaków potrafi
poruszać się po drzewie głową w dół?
a) pełzacz leśny
b) kowalik
c) sosnówka
d) orzechówka

19. Który z ptaków gnieździ się w Polsce
jedynie w Karpatach i Sudetach?
a) drozd obrożny
b) dzięcioł zielonosiwy
c) dudek
d) cietrzew

14. Która z cech dotyczy rzekotki drzewnej?
a) zimuje w jaskiniach
b) w ciągu kilkudziesięciu minut potrafi
zmieniać barwę od jasnożółtej do
prawie czarnej
c) odżywia się głównie ślimakami
d) samce w okresie godowym wydają
bardzo ciche dźwięki

20. Która z cech dotyczy puchacza?
a) odlatuje z Polski na zimę
b) odżywia się głównie płazami
c) na nizinach gnieździ się głównie w
opuszczonych
gniazdach
ptaków
drapieżnych
d) występuje
wyłącznie
w
starych
drzewostanach liściastych

15. Maksymalna
dużego wynosi:
a) ok. 2 cm
b) ok. 5 cm
c) ok. 8 cm
d) ok. 15 cm

21. Który z wymienionych ptaków zazwyczaj
nie odlatuje z Polski na zimę?
a) krętogłów
b) pierwiosnek
c) dzięciołek
d) lelek

długość

ciała

nocka

16. Która z nazw dotyczy borsuka?
a) tumak
b) jaźwiec
c) hajstra
d) paszkot

22. Gdzie zakłada gniazda popielica?
a) wyłącznie w dziuplach
b) w podziemnych norach
c) w dziuplach, skrzynkach, budynkach
d) w ściółce

17. Który z wymienionych gatunków potrafi
najlepiej naśladować głosy innych ptaków?
a) pleszka
b) szpak
c) zięba
d) świergotek drzewny

23. Które z wymienionych zwierząt nie jest
jajożyworodne?
a) padalec
b) rzekotka drzewna
c) żmija zygzakowata
d) salamandra plamista

18. Czym
odżywia
się
przekrasek
mróweczka?
a) liśćmi drzew
b) owadami, głównie kornikami
c) głównie mrówkami
d) sokami roślinnymi

24. Z którym ptakiem sosnówka jest najbliżej
spokrewniona?
a) muchołówka mała
b) sójka
c) czubatka
d) gil
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