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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Które z wymienionych zwierząt jest ślimakiem 7. Który z wymienionych ptaków odlatuje z kraju na
pozbawionym skorupy?
zimę?
a) parecznik
a) pełzacz leśny
b) ślimak zaroślowy
b) kowalik
c) zaroślarka pospolita
c) raniuszek
d) pomrów nadrzewny
d) świstunka
2. Który z wymienionych ptaków nie gniazduje w Polsce? 8. Które z wymienionych zwierząt potrafi latać?
a) gil
a) zębiełek karliczek
b) widłogonka krucha
b) jer
c) grubodziób
c) rozpiór
d) czyżyk
d) borowiec wielki
3. Który z wymienionych gołębi jest największy?
a) grzywacz
b) siniak
c) turkawka
d) sierpówka

9. Barczatka sosnówka to:
a) motyl
b) chrząszcz
c) muchówka
d) pluskwiak

4. Który z wymienionych ssaków należy do rzędu 10. Który z wymienionych ssaków zmienia ubarwienie w
owadożernych?
ciągu roku z rdzawego latem na białe zimą?
a) nocek rudy
a) nocek rudy
b) badylarka
b) gronostaj
c) ryjówka aksamitna
c) kuna leśna
d) mopek
d) tchórz
5. W pokarmie którego z wymienionych ptaków 11. U którego z wymienionych owadów występuje
mrówki odgrywają dużą rolę?
bardzo wyraźny dymorfizm płciowy?
a) sikora modra
a) rębacz sosnowy
b) dzięcioł zielony
b) żuk leśny
c) piecuszek
c) kwietnica różówka
d) pierwiosnek
d) borodziej cieśla
6. Która z wymienionych sów gniazduje głównie w 12. Które
z
wymienionych
dziuplach?
największe rozmiary ciała?
a) puchacz
a) jeleń szlachetny
b) włochatka
b) sarna
c) płomykówka
c) daniel
d) sowa uszata
d) łoś

zwierząt

osiąga

13. Przekrasek mróweczka odżywia się głownie:
a) kornikami
b) gąsienicami motyli
c) sokami roślinnymi
d) mrówkami
14. Które z wymienionych zwierząt
bardzo zręcznie wspinać się na drzewa?
a) jenot
b) kuna leśna
c) jerzyk
d) borsuk

potrafi 19. Które z wymienionych zwierząt buduje
trawach lub krzewach wiszące, kuliste gniazdo?
a) mysz zaroślowa
b) mysz leśna
c) smużka
d) badylarka

15. Jaźwiec to inna nazwa:
a) tchórza
b) borsuka
c) lisa
d) rysia
16. Do
jakiej
rodziny
rohatyniec nosorożec?
a) kózkowate
b) żukowate
c) stonkowate
d) ryjkowcowate

18. Wij drewniak odżywia się głównie:
a) próchnem
b) drobnymi bezkręgowcami
c) obumarłymi szczątkami roślinnymi
d) sokami roślinnymi
na

20. Która z wymienionych cech dotyczy tchórza?
a) żyje w stadach
b) prowadzi dzienny tryb życia
c) dobrze pływa i nurkuje
d) posiada dużą jasną plamę na piersi
chrząszczy

należy 21. Który z wymienionych ptaków występuje głównie w
starych lasach liściastych o bogatym podszycie?
a) świerszczak
b) cietrzew
c) muchołówka mała
d) jemiołuszka

17. Jeże odżywiają się głównie:
a) owocami
b) owadami, dżdżownicami
c) drobnymi ssakami
d) padliną

22. Okres godowy u dzików trwa przeważnie:
a) od listopada do lutego
b) od stycznia do kwietnia
c) od marca do maja
d) od kwietnia do czerwca

B/ Odpowiedz na pytania.
23. Podaj nazwę ptaka, który jako jedyny z 25. Podaj nazwę motyla należącego do rodziny
występujących u nas przedstawicieli rodziny zawisakowatych, występującego głównie w borach
dzięciołowatych regularnie odlatuje na zimę z kraju. sosnowych.
...............................................................................................
24. Podaj
nazwę
najmniejszego
występujących w Polsce.

z

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

ptaków 26. Do jakiej rodziny należy liszkarz tęcznik?
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