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imię i nazwisko                                                                                             szkoła 

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź 
 

1. Nerpa to inaczej: 
 

a) fałd skórny, który w wodzie chroni gałki oczne wydry 

b) foka obrączkowana 

c) legowisko łasicy 

d) młoda wydra 

8. Które z wymienionych zwierząt jest najmniejsze? 
 

a) rzęsorek rzeczek 

b) badylarka 

c) mysz polna 

d) ryjówka malutka 

 

2. Chomik europejski odżywia się tylko: 
 

a) zielonymi częściami roślin 

b) nasionami 

c) owadami 

d) jest wszystkożerny 

9. Jeże posiadają umiejętność: 
 

a) pływania 

b) noszenia owoców na swoich kolcach 

c) kopania tuneli 

d) wspinania się na drzewa 

 

3. Występujące w Polsce nietoperze zimują m.in. w: 
 

a) snopkach siana 

b) wykopanych przez siebie norkach pod ziemią 

c) piwnicach 

d) specjalnie dla nich budowanych budkach  

10. Nos dzika nazywany jest: 
 

a) mufką 

b) gwizdem 

c) świstem 

d) rylcem 

 

4. Która z wymienionych rodzin należy do rzędu 

nieparzystokopytnych? 
 

a) koniowate 

b) jeleniowate  

c) świniowate 

d) krętorogie 

11. Które z wymienionych zwierząt buduje obszerne 

nory mające po kilka wejść? 
 

a) zając 

b) borsuk 

c) niedźwiedź 

d) żbik 

 

5. Jad rzęsorka rzeczka produkowany jest: 
 

a) w śliniankach 

b) w tzw. zębach jadowych 

c) w języku 

d) wytwarzany jest w żołądku i kierowany do gardzieli 

 

12. Do której z wymienionych rodzin należy piżmak? 
 

a) nornikowatych 

b) kretowatych 

c) myszowatych 

d) ryjówkowatych 

 

6. Zająca bielaka można spotkać m.in. w : 
 

a) Ojcowskim PN 

b) Puszczy Białowieskiej 

c) Kampinoskim PN 

d) Górach Izerskich 

 

13. Zwierzęciem odpornym na jad żmii jest: 
 

a) lis 

b) wilk 

c) borsuk 

d) jeż 

7.  U sarny pod ogonem znajduje się biała plama 

sierści, którą nazywany: 
 

a) strzałką 

b) śnieżką 

c) lustrem 

d) gwiazdką 

14. W której części Polski występuje tchórz stepowy 

i suseł perełkowany: 
 

a) północno - wschodniej  

b) północno - zachodniej 

c) południowo - zachodniej 

d) południowo - wschodniej 

 



15. Które z wymienionych zwierząt buduje kuliste 

gniazda? 
 

a) gronostaj 

b) wiewiórka 

c) popielica 

 d) borowiec 

 

18. Które z wymienionych zwierząt aktywnie poluje 

na ryby? 
 

a) piżmak 

b) karczownik 

c) bóbr 

 d) wydra 

 

16. W diecie zębiełka podstawową rolę odgrywają: 
 

a) owady 

b) owoce 

c) nasiona 

d) rośliny zielne 

 

19. Świstak występuje: 
 

a) na stepach 

b) na polach uprawnych 

c) w górach 

d) w lasach 

17. Jelenie posiadają gruczoły zapachowe, które 

znajdują się: 
 

a) na pęcinach 

b) nad ogonem 

c) przy uszach 

d) w kątach oczu 

 

20. Morświn to: 
 

a) gatunek delfina odżywiający się głównie 

planktonem 

b) świnka morska 

c) niewielki waleń zamieszkujący głównie płytkie, 

przybrzeżne obszary mórz 

d) ssak morski należący do rodziny fok  

 
 

B/ Oceń prawdziwość zdań 
 

21. Samica kozicy różni się od samca m.in. brakiem 

rogów.  

TAK                             NIE 

 

24. Bobry mają spięte błoną pławną tylko palce nóg 

tylnych.  

TAK                             NIE  

22. Karczownik żyje głównie w suchych lasach. 

 

TAK                             NIE 

25. Kret gromadzi zapasy na zimę. 
 

TAK                             NIE 

 

23. Podkowce to jedyne  żyjące w Polsce nietoperze, 

które w czasie spoczynku owijają się skrzydłami. 

 

TAK                             NIE 

26. Przysmakiem wiewiórki są jaja, wybierane z 

ptasich gniazd. 

 

TAK                             NIE 
 

C/ Odpowiedz na pytania 
 

27. Jak nazywa największy żyjący w Polsce 

przedstawiciel rodziny jeleniowatych? 

 

........................................................................................... 

28. Wymień dwóch dzikich przedstawicieli rodziny 

kotowatych występujących w Polsce. 

 

........................................................................................ 
 

D/ Podaj pełną nazwę gatunkową przedstawionych poniżej ssaków 
 

29. 
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30. 
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31. 
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