Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem”
(rok szkolny 2011/2012)
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nauczyciel prowadzący

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Jak nazywana jest inaczej kuna domowa?
a) kamionka
b) tumak
c) jaźwiec
d) nerpa

7. Dorsz występuje w naszym kraju:
a) w Bałtyku
b) w jeziorach
c) w rzekach
d) w stawach

2. Traszka karpacka odbywa gody głównie:
a) w jeziorach
b) w rwących rzekach
c) w
stawkach,
kałużach,
leśnych
źródłach
d) na lądzie

8. Który z wymienionych ptaków regularnie
odbywa u nas lęgi?
a) sęp płowy
b) głuszec
c) drop
d) pustułeczka

3. Który
z
wymienionych
ptaków
występuje u nas regularnie tylko w okresie
od późnej jesieni do wczesnej wiosny?
a) jemiołuszka
b) jerzyk
c) lelek
d) krogulec

9. Która z wymienionych cech dotyczy
morświna?
a) odżywia się głównie planktonem
b) długość ciała wynosi maks. ok. 1 m
c) żyje wyłącznie samotnie
d) występuje
w
morskich
wodach
przybrzeżnych

4. Ropucha zielona:
a) poza okresem godowym występuje
głównie na terenach podmokłych
b) jest aktywna głównie w nocy
c) występuje wyłącznie na południu kraju
d) rozpoczyna gody w czerwcu

10. Który z wymienionych ptaków posiada
na głowie czerwoną „czapeczkę”?
a) brodziec piskliwy
b) dzięcioł czarny
c) gągoł
d) kraska

5. Żółw czerwonolicy:
a) jest naszym rodzimym gatunkiem
b) pochodzi z Azji
c) pochodzi z Afryki
d) pochodzi z Ameryki

11. Biegus zmienny buduje gniazdo:
a) na drzewie
b) na trzcinach
c) na ziemi
d) na wodzie

6. Włochatka należy do rzędu:
a) sów
b) wróblowych
c) blaszkodziobych
d) sokołowych

12. Grubodziób odżywia się głównie:
a) rybami
b) drobnymi ssakami
c) małymi ptakami
d) nasionami, w lecie także owadami
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13. Dla którego z wymienionych ptaków
głównym środowiskiem występowania jest woda?
a) kobczyk
b) dziwonia
c) czeczotka
d) hełmiatka

20. Głowacica to:
a) choroba, która spowodowała wyginięcie
tarpana
b) jasne ubarwienie pyska u tura
c) zagrożony wyginięciem gatunek kaczki
d) słodkowodna ryba

14. Jakim pokarmem odżywia się rzęsorek
mniejszy?
a) roślinami
b) wyłącznie bezkręgowcami
c) bezkręgowcami
oraz
drobnymi
kręgowcami
d) wyłącznie rybami

21. Która z wymienionych cech dotyczy
badylarki?
a) buduje kuliste gniazda ze źdźbeł traw
b) masa ciała wynosi ok. 200 g
c) występuje głównie na brzegach jezior
d) przez
środek
grzbietu
badylarki
przebiega czarna smuga

15. Zimą mroczka pozłocistego
spotkać:
a) w podziemnej norze
b) w ściółce
c) w dziupli
d) w jaskini

22. Maksymalna
długość
brunatnego wynosi:
a) ok. 2 lat
b) ok. 5 lat
c) ok. 10 lat
d) ok. 30 lat

możemy

życia

gacka

16. Który z wymienionych gatunków ma
pionową źrenicę?
a) ropucha szara
b) grzebiuszka ziemna
c) puchacz
d) ryś

23. Wąż Eskulapa:
a) zabija ofiary za pomocą jadu
b) jest gatunkiem jajożyworodnym
c) odżywia się głównie drobnymi ssakami
d) występuje głównie w północnej części
kraju

17. Który z wymienionych ssaków znajduje
się w Polsce pod ochroną?
a) jenot
b) borsuk
c) tchórz stepowy
d) daniel

24. Kiedy w naszym klimacie zaczynają
gody żaby moczarowe?
a) w lutym
b) w marcu lub w kwietniu
c) w kwietniu lub w maju
d) w maju lub w czerwcu

18. Czajki zwykle rozpoczynają przyloty do
Polski z miejsc zimowania:
a) w lutym lub w marcu
b) w kwietniu
c) w maju
d) w czerwcu

25. Który z wymienionych ptaków odżywia
się przede wszystkim owadami?
a) siewka złota
b) nur czarnoszyi
c) krzyżodziób sosnowy
d) podgorzałka

19. Długość samców występujących w Polsce
żmii zygzakowatych wynosi maksymalnie:
a) ok. 20 cm
b) ok. 30 cm
c) ok. 70 cm
d) ok. 100 cm

26. Jedyne stanowisko jaszczurki zielonej w
okresie powojennym stwierdzono w Polsce:
a) na Pomorzu Zachodnim
b) na Śląsku
c) w Bieszczadach
d) w Tatrach
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