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szkoła

nauczyciel prowadzący

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Gdzie zakłada gniazda bocian czarny?
a) na łąkach
b) głównie na słupach, wysokich kominach
c) na drzewach
d) na ziemi, w pobliżu zbiorników wodnych

7. W jakim środowisku występuje ślepowron?
a) lasy liściaste i mieszane
b) lasy iglaste
c) pola
d) brzegi zbiorników wodnych

2. W którym rejonie Polski występuje głównie
kulik wielki?
a) Karpaty
b) Pojezierze Mazurskie
c) Bagna Biebrzańskie
d) Wybrzeże Zachodnie

8. U którego z wymienionych
tokują w grupach?
b) perkoz dwuczuby
c) dubelt
d) zięba
e) dudek

3. Kiedy przylatują do naszego kraju jerzyki?
a) w lutym
b) w marcu
c) w maju
d) w lipcu

9. Wielkość mewy srebrzystej zbliżona jest do wielkości:
a) wróbla
b) szpaka
c) myszołowa
d) gęsi gęgawy

4. U którego z wymienionych ptaków samiec i
samica mają taki sam wygląd?
a) śmieszka
b) gągoł
c) kos
d) czernica

10. W
jakim
okresie
rodzą
niedźwiedzie brunatne?
a) od lutego do kwietnia
b) od maja do lipca
c) od sierpnia do października
d) od grudnia do lutego

5. Który z wymienionych gatunków określony
jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako
zanikły lub prawdopodobnie zanikły w Polsce?
a) rybołów
b) nur czarnoszyi
c) podróżniczek
d) puchacz

11. U którego z wymienionych płazów godujący
samiec ma grzbiet i boki ciała ubarwione na kolor
jaskrawo niebieski?
a) kumak górski
b) traszka zwyczajna
c) żaba moczarowa
d) ropucha paskówka

6. Strepet to:
a) ryba
b) ptak z rodziny bekasowatych
c) ptak z rodziny dropi
d) ssak

12. Które z wymienionych zwierząt produkuje jad?
a) borowiec wielki
b) rzęsorek rzeczek
c) zębiełek karliczek
d) zaskroniec
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13. W ubarwieniu którego z wymienionych
ptaków dominuje kolor niebieski?
a) wilga
b) kraska
c) pomurnik
d) sieweczka obrożna

19. Gdzie głównie gniazduje żołna?
a) w trzcinach
b) na gałęziach drzew lub krzewów
c) na gołej ziemi
d) w norach wygrzebanych w piaszczystych
urwiskach lub stokach

14. Który z wymienionych ptaków
naszym kraju gatunkiem łownym?
a) jarząbek
b) derkacz
c) ostrygojad
d) rybitwa rzeczna

w

20. Który z wymienionych ptaków regularnie
odbywa u nas lęgi?
a) łuskowiec
b) ogorzałka
c) sowa jarzębata
d) kwiczoł

15. Która z cech dotyczy igliczni?
a) żyje w morzach
b) osiąga ponad 2 metry długości
c) została sprowadzona do Polski pod koniec
XX wieku
d) odżywia się głównie planktonem roślinnym

21. Padalec zwyczajny:
a) jest wężem o niewielkich rozmiarach
b) jest jaszczurką występującą w lasach i zaroślach
c) jest jaszczurką odżywiającą się ssakami
d) jest jaszczurką występującą w Polsce
wyłącznie w okolicach górskich

16. Który z wymienionych
najgłośniej brzmiące dźwięki?
a) grzebiuszka ziemna
b) rzekotka drzewna
c) ropucha szara
d) kumak nizinny

wydaje

22. Maksymalna długość ciała traszki górskiej
wynosi:
a) 5 cm
b) 12 cm
c) 20 cm
d) 25 cm

17. W jakim środowisku w naszym kraju występuje
leszcz?

23. Gdzie przeważnie spędza zimę mysz polna?
a) w zabudowaniach ludzkich, stogach, stertach
ze zbożem
b) w podziemnych, głębokich norach
c) w wysoko ulokowanych dziuplach, w
opuszczonych ptasich gniazdach
d) pod głazami narzutowymi

płazów

jest

a) w rwących rzekach górskich
b) w dużych jeziorach, rzekach nizinnych i w
przybrzeżnej strefie Bałtyku
c) w niewielkich zbiornikach wody stojącej
d) wyłącznie w Bałtyku
18. Gdzie w naszym kraju występuje wąż Eskulapa?
a) w Tatrach
b) w Bieszczadach
c) w Karkonoszach
d) w Górach Stołowych

24. Czym głównie odżywia się mopek?
a) ślimakami
b) owadami
c) płazami
d) drobnymi rybami
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