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1. Które z wymienionych zwierząt zapada  
w hibernację? 

a) lis 
b) popielica 
c) ryjówka malutka 
d) bóbr europejski 

 

7. Ryjówka malutka: 
a) występuje w Polsce wyłącznie w górach 
b) występuje w Polsce tylko we wschodniej 

części kraju 
c) odżywia się głównie pajęczakami i owadami 
d) jest aktywna tylko nocą 
 

2. Młode nornicy rudej rodzą się: 
a) w wodzie 
b) w dziuplach drzew 
c) w norach wygrzebanych na głębokości  

ok. 1 m pod ziemią 
d) w kulistych gniazdach zbudowanych pod 

ziemią z mchu i traw 
 

8. Które z wymienionych zdań jest prawdziwe? 
a) ogon smużki jest zawsze dłuższy od reszty 

ciała 
b) niedźwiedź brunatny nie potrafi pływać 
c) królik został sprowadzony do Polski w XV wieku 
d) podkowiec mały występuje w Polsce głównie 

na nizinach 
 

3. Norka amerykańska należy do rodziny: 
a) myszowatych 
b) nornikowatych 
c) łasicowatych 
d) wiewiórkowatych 

 

9. Plama na pośladkach sarny ma kolor: 
a) czarny 
b) brązowy 
c) biały 
d) żółty 

 

4. Końcówka ogona u gronostaja: 
a) jest przez cały rok biała 
b) jest przez cały rok czarna 
c) jest czarna, a na zimę staje się biała 
d) jest brązowa, a na zimę staje się biała 
 

10. Kierdele to: 
a) włosy czuciowe rysia 
b) stada kozic 
c) uszy zająca bielaka 
d) uszy gacka brunatnego 

 

5. Szczur śniady zamieszkuje głównie: 
a) tereny górskie 
b) lasy mieszane 
c) tereny podmokłe 
d) strychy, suche piwnice, magazyny 

 

11. Szop pracz: 
a) pochodzi z Ameryki Południowej 
b) pochodzi z Azji 
c) jest aktywny głównie w nocy 
d) nie potrafi wspinać się na drzewa 

 

6. Suseł moręgowany występuje w Polsce: 
a) na Pomorzu 
b) w Tatrach 
c) na Śląsku 
d) w Wielkopolsce 

 

12. W jakim okresie zazwyczaj linieją foki szare? 
a) na przełomie stycznia i lutego 
b) na przełomie marca i kwietnia 
c) na przełomie maja i czerwca 
d) na przełomie lipca i sierpnia 
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13. Młode gacka brunatnego przychodzą  
na świat zazwyczaj: 

a) w lutym lub marcu 
b) w kwietniu lub maju 
c) w czerwcu lub lipcu 
d) w sierpniu lub we wrześniu 

 

19. Wiewiórka pospolita: 
a) odżywia się wyłącznie pokarmem roślinnym 
b) tworzy stada liczące zwykle od 4 do 7 

osobników 
c) jest aktywna głównie w dzień 
d) w naturze może żyć do 30 lat 

 

14. Która z wymienionych cech dotyczy 
borsuków? 

a) są aktywne przez cały rok 
b) występują głównie na terenach leśnych lub 

polno-leśnych 
c) nie tworzą grup rodzinnych 
d) odżywiają się głównie pokarmem roślinnym 
 

20. Kuna leśna znakuje swoje terytorium 
zazwyczaj za pomocą odchodów pozostawianych 
głównie: 

a) u podstawy rosnących drzew 
b) na powalonych pniach lub głazach 
c) na brzegu zbiornika wodnego 
d) na roślinach runa leśnego 
 

15. Zębiełek karliczek należy do rodziny: 
a) wiewiórkowatych 
b) ryjówkowatych 
c) myszowatych 
d) kretowatych 

 

21. Jenot pochodzi z: 
a) Afryki 
b) Ameryki Północnej 
c) Ameryki Południowej 
d) Azji 

 

16. Który z wymienionych nietoperzy poluje 
głównie nad wodami? 

a) mroczek pozłocisty 
b) podkowiec mały 
c) nocek rudy 
d) karlik malutki 

 

22. Żyjące w Polsce nietoperze odżywiają się 
głównie: 

a) gryzoniami 
b) płazami 
c) owadami 
d) owadami i pokarmem roślinnym 

 

17. Koszatka: 
a) należy do rodziny wiewiórkowatych 
b) występuje głównie na terenach otwartych 
c) odżywia się wyłącznie pokarmem roślinnym 
d) jest aktywna nocą, dzień spędza  

w gnieździe 
 

23. Długość głowy i tułowia nornika północnego 
wynosi zazwyczaj: 

a) 5–8 cm 
b) 9–16 cm 
c) 17–25 cm 
d) 26–32 cm 

 

18. W którym z wymienionych parków 
narodowych występuje ryś? 

a) Drawieńskim Parku Narodowym 
b) Roztoczańskim Parku Narodowym 
c) Parku Narodowym Ujście Warty 
d) Wolińskim Parku Narodowym 

 

24. Samica niedźwiedzia brunatnego rodzi 
swoje młode: 

a) wiosną 
b) latem 
c) jesienią  
d) zimą 
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