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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Kozioróg dębosz należy do rodziny:
a) pływakowate
b) biegaczowate
c) kózkowate
d) żukowate

7. Który z płazów posiada przylgi na palcach?
a) ropucha szara
b) rzekotka drzewna
c) traszka zwyczajna
d) traszka grzebieniasta

2. W
jakich
głównie
nadobnica alpejska?
a) w lasach mieszanych
b) w borach sosnowych
c) w lasach bukowych
d) w olsach

wstępuje

8. Salamandra plamista występuje w Polsce
głównie:
a) na Pojezierzu Pomorskim
b) na Pojezierzu Mazurskim
c) w Wielkopolsce
d) w Sudetach i Karpatach

3. Samce którego z wymienionych owadów
posiadają czułki trzy do pięciu razy dłuższe
niż długość ciała?
a) jelonek rogacz
b) tycz cieśla
c) biegacz skórzasty
d) kornik drukarz

9. Który z poniższych gatunków występuje głównie
na leśnych i łąkowych terenach podmokłych oraz w
pobliżu zbiorników i cieków wodnych?
a) jaszczurka zwinka
b) żmija zygzakowata
c) zaskroniec zwyczajny
d) padalec zwyczajny

4. Nastrosz lipowiec to:
a) chrząszcz
b) pluskwiak
c) motyl
d) muchówka

10. Drozd obrożny gniazduje głównie:
a) w olsach
b) w górskich borach i lasach
c) w lasach łęgowych na nizinach
d) w borach sosnowych na nizinach

5. Czym głównie odżywiają się larwy żuka
leśnego?
a) odchodami
b) drewnem
c) drobnymi bezkręgowcami
d) nasionami roślin

11. Która z wymienionych cech dotyczy
jastrzębia?
a) odżywia się głównie owadami i gryzoniami
b) w Polsce występuje wyłącznie na południu kraju
c) odlatuje na zimę do Afryki
d) gniazdo buduje w koronach drzew

6. Gdzie głównie zakłada gniazda trzmiel gajowy?
a) w budynkach
b) na gałęzi drzewa
c) pod korą drzewa
d) pod ziemią

12. Czym głównie odżywia się szpak?
a) płazami
b) drobnymi ssakami
c) owadami i owocami
d) padliną

lasach
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13. Który z wymienionych ptaków zasiedla
głównie stare kompleksy leśne w pobliżu
mokradeł?
a) bogatka
b) kowalik
c) bocian czarny
d) lerka

19. Który ze zdań jest prawdziwe?
a) mopek nie podlega w Polsce ochronie gatunkowej
b) nocek rudy nie podlega w Polsce ochronie gatunkowej
c) gacek brunatny nie podlega w Polsce
ochronie gatunkowej
d) wszystkie występujące w Polsce nietoperze
podlegają ochronie gatunkowej

14. U samca którego z wymienionych gatunków
dominuje w ubarwieniu ciała kolor żółty?
a) sosnówka
b) kukułka
c) wilga
d) krętogłów

20. Który z wymienionych nietoperzy poluje
najczęściej nad zbiornikami wodnymi?
a) nocek rudy
b) borowiec wielki
c) nocek Natterera
d) gacek brunatny

15. Który z wymienionych ptaków jest największy?
a) orzechówka
b) świergotek drzewny
c) zięba
d) pełzacz leśny

21. Inna nazwa borsuka to:
a) tumak
b) hajstra
c) klangor
d) jaźwiec

16. Który z wymienionych ptaków
najbardziej podobny do pierwiosnka?
a) modraszka
b) piecuszek
c) śpiewak
d) dzięcioł duży

22. Która z cech dotyczy kuny leśnej?
a) inna nazwa kuny leśnej to kamionka
b) kuna leśna posiada na szyi kremową, nie
rozwidloną plamę
c) kuna leśna należy do rodziny kotowatych
d) kuna leśna odżywia się wyłącznie gryzoniami

jest

17. Która z wymienionych sów jest najmniejsza?
a) puchacz
b) puszczyk
c) uszatka
d) włochatka

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

18. Czym głównie odżywiają się występujące
w Polsce nietoperze?
a) padliną
b) owadami
c) drobnymi kręgowcami
d) pokarmem roślinnym

24. Ryś występuje w Polsce:
a) głównie w części północno-wschodniej
południowej
b) głównie w części zachodniej
c) głównie w części środkowej
d) na terenie całego kraju

-2-

i

