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szkoła

nauczyciel prowadzący

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Ile żubrów żyje
wolności?
a) ok. 100
b) ok. 600
c) ok. 2000
d) ok. 5000

obecnie

w

Polsce

na

7. Który
z
wymienionych
najmniejszy?
a) świstunka
b) śpiewak
c) dzięcioł czarny
d) lelek

ptaków

jest

2. Który z wymienionych ptaków odbywa legi w
naszym kraju?
a) nur rdzawoszyi
b) bąk
c) bielaczek
d) szlamnik

8. Nazwa ropucha paskówka pochodzi od:
a) pasków na odnóżach
b) pręgi
przebiegającej
przez
środek
grzbietu
c) pionowej źrenicy
d) charakterystycznej konstrukcji skrzeku

3. Które z wymienionych zwierząt odżywia się
głównie owadami?
a) łasica
b) ryjówka aksamitna
c) nadobnica alpejska
d) zaskroniec zwyczajny

9. Który z wymienionych ptaków zwykle nie
odlatuje z naszego kraju na zimę?
a) krętogłów
b) dzięcioł czarny
c) rudzik
d) pierwiosnek

4. Paszkot to:
a) pająk
b) pluskwiak
c) chrząszcz
d) ptak

10. Które z wymienionych zwierząt to gryzoń?
a) nocek wąsatek
b) polnik
c) rzęsorek rzeczek
d) biegacz leśny

5. Gdzie żyją larwy cetyńca większego?
a) w glebie
b) na liściach wierzby
c) pod korą sosny
d) w korzeniach dębu

11. Kiedy zwykle rozpoczyna gody żaba śmieszka?
a) w styczniu
b) w kwietniu
c) w czerwcu
d) w lipcu

6. Które z wymienionych zwierząt podlega w
Polsce ścisłej ochronie gatunkowej?
a) mysz leśna
b) nornica ruda
c) borowiec wielki
d) jeleń

12. Który z wymienionych ptaków
chodzić po drzewach głową w dół?
a) kowalik
b) pełzacz leśny
c) sójka
d) sosnówka
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13. Którego z ptaków spotkamy w miastach na
wysokich budynkach?
a) kobuz
b) pustułka
c) gągoł
d) kruk

19. Który z wymienionych ślimaków pozbawiony
jest muszli?
a) ślimak zaroślowy
b) pomrów błękitny
c) wstężyk gajowy
d) świdrzyk pospolity

14. Trzmiel ziemny buduje gniazdo:
a) wśród runa leśnego
b) głęboko w ziemi
c) w gniazdach ptaków
d) w budynkach

20. Tygrzyk paskowany posiada tułów:
a) czarny w zielone paski
b) jaskrawożółty w czarne paski
c) brązowy w żółte paski
d) czerwony w czarne paski

15. Inna nazwa kuny domowej to:
a) kamionka
b) tumak
c) nerpa
d) polatucha

21. Kiedy odbywa się rykowisko jeleni?
a) wczesną wiosną
b) późną wiosną
c) wczesnym latem
d) jesienią

16. Iglicznia występuje:
a) w wodach morskich
b) w jeziorach
c) w rwących rzekach
d) w niewielkich zbiornikach wodnych

22. Który z wymienionych motyli jest aktywny nocą?
a) nastrosz topolowiec
b) niepylak apollo
c) mieniak tęczowiec
d) rusałka pawik

17. Ile par odnóży krocznych posiada kosarz
pospolity?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 6

23. W jaki sposób jad żmii przedostaje się do
ciała ofiary?
a) ze śliną
b) przez kanaliki w zębach jadowych
c) przez gruczoły pod łuskami na głowie
d) przez gruczoły znajdujące się w tylnej części ciała

18. Gdzie w Polsce można spotkać wydrę?
a) głównie w północnej części kraju
b) głównie w południowej części kraju
c) głównie w zachodniej części kraju
d) na terenie całego kraju

24. Czym odżywia się żuk wiosenny?
a) korzeniami
b) liśćmi
c) odchodami
d) drobnymi bezkręgowcami
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