Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

„Zwierzęta w miastach”
(rok szkolny 2018/2019)

ETAP WOJEWÓDZKI
.....................................................................................................................
imię i nazwisko

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

Grupa:
liczba punktów ................

1. Jerzyki odlatują z naszego kraju do miejsc
zimowania zazwyczaj:
a) w czerwcu
b) w sierpniu
c) w październiku
d) w listopadzie

7. Która z wymienionych sów tworzy skupiska
zimą, głównie na drzewach iglastych?
a) sóweczka
b) włochatka
c) uszatka
d) puchacz

2. Tęczówki ropuchy szarej mają kolor:
a) czarny lub granatowy
b) zielony
c) pomarańczowy lub złocisty
d) czerwony

8. Dzierlatka odżywia się:
a) wyłącznie owadami
b) wyłącznie nasionami
c) owadami i nasionami
d) drobnymi gryzoniami i płazami

3. Ruja u lisów występuje zazwyczaj:
a) w styczniu i lutym
b) w marcu i kwietniu
c) w maju
d) w czerwcu

9. Samiec ropuchy zielonej:
a) ma parzyste rezonatory zewnętrzne
b) ma parzyste rezonatory wewnętrzne
c) ma pojedynczy rezonator na dnie jamy gębowej
d) nie ma rezonatorów

4. W szacie godowej śmieszka ma:
a) żółty dziób
b) żółte nogi
c) brązowoczarną głowę
d) czerwony tył głowy

10. Żaba wodna jest mieszańcem:
a) żaby śmieszki i żaby jeziorkowej
b) żaby śmieszki i żaby moczarowej
c) żaby moczarowej i żaby jeziorkowej
d) żaby jeziorkowej i żaby trawnej

5. Które zdanie jest prawdziwe?
a) króliki żyją zazwyczaj w grupach
rodzinnych (koloniach)
b) królik występuje w Polsce głównie we
wschodniej części kraju
c) królik jest aktywny wyłącznie w dzień
d) królik jest większy od zająca

11. Która z cech dotyczy gacka szarego?
a) odbywa dalekie wędrówki na zimowiska,
zazwyczaj wynoszące ponad 100 km.
b) w czasie hibernacji uszy są najczęściej
ukryte pod skrzydłami
c) odżywia się głównie pająkami
d) młode przychodzą na świat w październiku

6. Mysz domowa rodzi zwykle:
a) raz w roku
b) dwa-trzy razy w roku
c) pięć-osiem razy w roku
d) dziesięć-piętnaście razy w roku

12. W skład diety jaszczurki zwinki wchodzą głównie:
a) bezkręgowce
b) jaja ptaków
c) płazy
d) drobne gryzonie
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13. Który z wymienionych nietoperzy odbywa często
gody w wyższych partiach wysokich budynków?
a) mopek
b) gacek brunatny
c) mroczek posrebrzany
d) borowiec wielki

19. Które zdanie jest prawdziwe?
a) barwa
sierści
sarny
zmienia
w zależności od pory roku
b) zimą sarny pędzą samotny tryb życia
c) sarna rodzi na ogół pięć młodych
d) sarna na pośladkach ma czarną plamę

14. Do jakiej rodziny należy kwiczoł?
a) szpakowate
b) kwiczołowate
c) drozdowate
d) wróblowate

20. Grzywacze gniazdują głównie:
a) na ziemi
b) na drzewach
c) w niskich krzewach
d) w budynkach

15. Szczur wędrowny:
a) jest większy od szczura śniadego
b) pierwotnie występował w Afryce
c) nie potrafi pływać
d) nie tworzy grup rodzinnych

21. Mroczek późny zimuje zwykle w:
a) dziuplach
b) jaskiniach
c) bunkrach
d) budynkach

16. Które zdanie jest fałszywe?
a) liczebność srok w miastach w ostatnich
latach spada
b) sroka jest wszystkożerna
c) sroka należy do rodziny krukowatych
d) sroka zakłada gniazda na drzewie lub
krzewie

22. Jemiołuszki:
a) regularnie gniazdują w Polsce, głównie
w zachodniej części kraju
b) gniazdują zazwyczaj w lasach liściastych
c) odżywiają się przede wszystkim owadami
d) występują u nas zwykle w okresie
od listopada do kwietnia

17. U którego z wymienionych ptaków występuje
bardzo wyraźna różnica w ubarwieniu samca i samicy?
a) łyska
b) bażant
c) sójka
d) łabędź niemy

23. Które zdanie dotyczy nurogęsi?
a) samica przez jakiś czas wozi
na grzbiecie
b) gatunek jest zagrożony wymarciem
c) odżywia się głównie owadami
d) składa jaja bezpośrednio na ziemi

18. Które zdanie jest prawdziwe?
a) bogatki regularnie odlatują z naszego kraju
na zimę
b) oknówki odżywiają się głównie owadami
chwytanymi w locie
c) łabędź krzykliwy często gniazduje na terenie
miast w Polsce
d) krzyżówki nigdy nie gniazdują w dziuplach drzew

24. Wiewiórka pospolita:
a) prowadzi na ogół dzienny tryb życia
b) zapada zimą w stan hibernacji
c) zazwyczaj rozpoczyna ruję w kwietniu
d) odżywia się wyłącznie pokarmem pochodzenia
roślinnego
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