Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

„Ssaki Polski”
(rok szkolny 2016/2017)
ETAP WOJEWÓDZKI
.....................................................................................................................
imię i nazwisko

.....................................................................................................................
szkoła, klasa
nauczyciel prowadzący

Grupa
liczba punktów ................

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Bóbr europejski odżywia się głównie:
a) drobnymi kręgowcami
b) rybami
c) płazami
d) pokarmem roślinnym

7. Okres godowy badylarki trwa zwykle:
a) od września do listopada
b) od grudnia do marca
c) od lutego do kwietnia
d) od kwietnia do września

2. Kret:
a) żyje zazwyczaj 8-10 lat
b) jest aktywny przez całą dobę
c) tworzy stada liczące 5-8 osobników
d) występuje głównie w północno-zachodniej
części kraju

8. Maksymalna łączna długość głowy i tułowia
karczownika to:
a) ok. 5 cm
b) ok. 25 cm
c) ok. 50 cm
d) ok. 75 cm

3. Chomik europejski występuje w Polsce głównie:
a) w północno-zachodniej części kraju
b) w północno-wschodniej części kraju
c) w południowo- zachodniej części kraju
d) w południowo-wschodniej części kraju

9. Kierdele to stada:
a) saren
b) kozic
c) jeleni
d) danieli

4. Nazwa „mroczek pozłocisty” pochodzi od:
a) złocistego koloru tęczówek
b) złocistego koloru końcówek włosów na
grzbiecie
c) złocistego koloru końcówek uszu
d) złocistego koloru pyszczka

10. Kiedy nocki duże zaczynają zazwyczaj okres
godowy?
a) w lutym
b) w kwietniu
c) w czerwcu
d) w sierpniu

5. W jakim głównie środowisku spotkamy w
Polsce borowiaczka?
a) budynki mieszkalne
b) lasy liściaste i mieszane
c) wyższe partie gór
d) jaskinie

11. Łasica:
a) odżywia
się
głównie
niewielkimi
gryzoniami
b) żyje w naturze do 16 lat
c) ma bardzo słaby węch
d) jest aktywna wyłącznie w nocy

6. Który z wymienionych ssaków jest najmniejszy?
a) lis
b) łasica
c) kuna leśna
d) świstak

12. Strój bobrowy to:
a) szata godowa samca bobra
b) szata godowa samicy bobra
c) wydzielina gruczołów skórnych bobra
d) inna nazwa żeremi

-1-

Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

„Ssaki Polski”
(rok szkolny 2016/2017)

Zaznacz prawidłową odpowiedź

13. Piżmak pochodzi:
a) z Ameryki Południowej
b) z Ameryki Północnej
c) z Azji
d) z Afryki

19. Które z wymienionych siedlisk preferuje jenot?
a) wyższe partie gór
b) lasy położone nad jeziorami i rzekami
c) budynki mieszkalne
d) pola, nieużytki

14. Czym głównie odżywiają się jeże?
a) owocami
b) korzonkami roślin
c) liśćmi
d) dżdżownicami i ślimakami

20. Kuna domowa:
a) nie potrafi wspinać się na drzewa
b) nie potrafi pływać
c) jest aktywna głównie nocą
d) żyje w parach

15. Zając szarak:
a) jest przeciętnie większy od królika
b) jest przeciętnie podobnych rozmiarów co królik
c) występuje głównie we wschodniej części kraju
d) występuje głównie w lasach

21. Jelenie szlachetne na ogół odbywają gody:
a) na przełomie czerwca i lipca
b) w sierpniu
c) na przełomie września i października
d) w lutym

16. Wiewiórka pospolita:
a) zaczyna rozgryzać szyszki świerkowe
od szerszego końca
b) zaczyna
rozgryzać
szyszki
świerkowe
od środkowej części
c) zaczyna
rozgryzać
szyszki
świerkowe
od węższego końca
d) nie jada nasion szyszek świerkowych

22. Mroczek późny:
a) jest jednym z rzadziej występujących
w naszym kraju nietoperzy
b) występuje
głównie
w
bezpośrednim
sąsiedztwie człowieka
c) tworzy kolonie liczące zazwyczaj kilkaset
osobników
d) odbywa często dalekie wędrówki

17. U którego z wymienionych nietoperzy włosy
na futrze są ciemnobrązowe lub czarne, z
białymi, złocistymi lub srebrnymi końcówkami?
a) borowiec wielki
b) mopek
c) gacek brunatny
d) nocek duży

23. Susły moręgowane:
a) żyją głównie w lasach liściastych
b) w Polsce występują głównie na północy
kraju
c) odżywiają
się
przede
wszystkim
zielonymi częściami roślin i nasionami
d) żyją pojedynczo

18. Które ze zdań jest prawdziwe?
a) wiewiórka potrafi za pomocą ogona
korygować swój ruch podczas skoków
b) latem i jesienią niedźwiedzie żywią się
głównie pokarmem zwierzęcym
c) koszatka występuje głównie na północy
Polski
d) karlik większy żyje głównie w pobliżu siedzib
ludzkich

24. Które zdanie jest fałszywe?
a) ogon myszy domowej jest zdecydowanie
dłuższy od tułowia
b) mysz domowa żyje w hierarchicznych
koloniach
c) mysz polna ma czarną pręgę ciągnąca się
wzdłuż grzbietu
d) mysz zaroślowa potrafi skoczyć na odległość
nawet 80 cm.
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