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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. W której części Polski występuje zając bielak?
a) w północno-zachodniej
b) w północno-wschodniej
c) w południowo-zachodniej
d) w południowo-wschodniej

7. W jakim środowisku najczęściej występuje lin?
a) morza
b) strumienie
c) płytkie, silnie zarośnięte wody stojące
d) rzeki

2. Który z płazów ma najdonośniejszy głos?
a) ropucha szara
b) rzekotka drzewna
c) traszka zwyczajna
d) traszka grzebieniasta

8. Grzbiet kumaka nizinnego jest zwykle:
a) żółty
b) niebieskawy
c) czarny w pomarańczowe plamy
d) brunatny

3. Czeczotka odżywia się:
a) rybami
b) głównie owadami
c) głównie nasionami, a w okresie
lęgowym także bezkręgowcami
d) głównie ślimakami

9. Który z wymienionych ssaków pochodzi z
Ameryki Północnej?
a) zębiełek karliczek
b) szop pracz
c) daniel
d) żubr

4. Polnik to inaczej:
a) darniówka pospolita
b) nornik zwyczajny
c) piżmak
d) mysz polna

10. Strepet to:
a) inna nazwa kraski
b) inna nazwa tchórza stepowego
c) ptak z rodziny wróbli
d) ptak z rodziny dropi

5. Kormoran czarny:
a) gnieździ się w koloniach
b) odżywia się głównie płazami
c) objęty jest w Polsce całkowitą ochroną
gatunkową
d) występuje tylko w zachodniej części Polski

11. Który z wymienionych
gnieździ się w dziupli?
a) gągoł
b) czernica
c) krętogłów
d) kowalik

6. Które zdanie jest prawdziwe?
a) traszka karpacka występuje tylko w okolicach
podgórskich, nigdy powyżej 600 m.n.p.m.
b) długość ciała traszki karpackiej wynosi
maksymalnie 5 cm.
c) brzuch traszki karpackiej ma kolor
pomarańczowy i jest pozbawiony plam
d) traszka karpacka większość życia spędza w wodzie

12. Który
z
wymienionych
gatunków
określony jest w Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt jako zanikły lub prawdopodobnie
zanikły?
a) jesiotr zachodni
b) kulon
c) podkowiec duży
d) płochacz halny
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13. Który z wymienionych płazów potrafi
zmieniać barwę ciała w zależności od
otoczenia?
a) ropucha paskówka
b) rzekotka drzewna
c) grzebiuszka ziemna
d) kumak nizinny

19. Gniewosz plamisty:
a) jest największym europejskim wężem
b) występuje głównie w miejscach silnie
nasłonecznionych
c) odżywia się głównie gryzoniami
d) unieszkodliwia swoje ofiary za pomocą
jadu

14. Która z wymienionych cech dotyczy żaby
dalmatyńskiej?
a) podlega w Polsce ochronie częściowej
b) należy do grupy żab brunatnych
c) nie potrafi poruszać się skokami
d) poluje głównie w dzień

20. Który z wymienionych ptaków regularnie
odbywa u nas lęgi?
a) karliczka
b) kobczyk
c) bąk
d) pustułeczka

15. Który z wymienionych ptaków należy do
rodziny kaczkowatych?
a) samotnik
b) łęczak
c) cyranka
d) warzęcha

21. Gęś gęgawa:
a) nie odbywa w Polsce lęgów
b) buduje gniazdo na drzewach
c) odżywia się głównie roślinami
d) charakteryzuje się silnym dymorfizmem
płciowym

16. Suseł perełkowany:
a) jest aktywny głównie w nocy
b) należy do rodziny wiewiórkowatych
c) spędza zimę gromadnie – po kilka
osobników w jednej norze
d) jego najlepiej rozwiniętym zmysłem jest
zmysł dotyku

22. U którego z wymienionych gatunków u
samców w końcowej części ciała wyrasta
torba lęgowa?
a) żołędnica
b) iglicznia
c) rożeniec
d) włochatka

17. W jakim środowisku odbywa w naszym
kraju lęgi sieweczka obrożna?
a) jeziora
b) lasy liściaste
c) podmokłe łąki
d) piaszczyste brzegi mórz i rzek

23. Który z wymienionych gatunków
odżywia się pokarmem roślinnym?
a) borowiaczek
b) koszatka
c) świstak
d) podgorzałka

18. Samice traszki grzebieniastej:
a) są takiej samej wielkości co samce
b) są mniejsze od samców
c) są większe od samców
d) posiadają na grzbiecie narośl

24. Łania to samica:
a) łosia
b) jelenia
c) kozicy
d) dzika
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