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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

 

1. Różanka: 
a) występuje głównie w rwących rzekach 
b) nie podlega w Polsce ochronie gatunkowej 
c) wykorzystuje do rozrodu małże 
d) w Polsce występuje wyłącznie w północnej 

części kraju 
 

7. Ile stad żubrów występuje w chwili obecnej na 
wolności w Polsce? 

a) 1 
b) 2 
c) 5 
d) 10 
 

2. Większość stanowisk świstaka w Polsce 
znajduje się na wysokości: 

a) 500-700 m n.p.m. 
b) 800-1000 m n.p.m. 
c) ponad 1700 m n.p.m. 
d) ponad 2200 m n.p.m. 
 

8. Traszka grzebieniasta: 
a) jest aktywna głównie w nocy 
b) odbywa gody w małych zbiornikach 

wodnych (np. kałużach) 
c) występuje głównie w północnej części Polski 
d) osiąga maksymalnie 7 cm długości 
 

3. U którego z wymienionych gatunków samica 
wyraźnie różni się od samca? 

a) ostrygojad 
b) głuszec 
c) mewa mała 
d) wodniczka 
 

9. W której części Polski występuje podkowiec 
duży? 

a) północnej 
b) południowej 
c) wschodniej 
d) zachodniej 

 

4. Gdzie zakłada gniazdo ślepowron? 
a) na krzewie lub na drzewie 
b) wśród niskiej przybrzeżnej roślinności zielnej 
c) na wodzie 
d) w dziupli 
 

10. Inna nazwa żaby zwinki to: 
a) żaba skoczna 
b) żaba zielona 
c) żaba czosnkowa 
d) żaba dalmatyńska 
 

5. W jakich miejscach składają jaja żółwie błotne? 
a) na roślinach zanurzonych w wodzie  
b) na piaszczystym podłożu, w miejscach 

dobrze nasłonecznionych 
c) w trzcinach 
d) wśród przybrzeżnych krzewów 
 

11. Populacje którego z gatunków występują w 
Polsce wyłącznie w kilku rzekach karpackich? 

a) kiełb Kesslera 
b) traszka karpacka 
c) rzęsorek mniejszy 
d) piskorz 
 

6. Zielonka: 
a) jest małym ptakiem wielkości wróbla 
b) należy do rodziny chruścieli 
c) jest aktywna głównie w dzień 
d) występuje w parkach, ogrodach, lasach liściastych 

 

12. W jakim okresie linieją foki szare? 
a) na przełomie stycznia i lutego 
b) na przełomie marca i kwietnia 
c) na przełomie maja i czerwca 
d) na przełomie sierpnia i września 
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13. Który z wymienionych ptaków występuje w 
naszym kraju głównie w Tatrach i Pieninach? 

a) puchacz 
b) pomurnik 
c) orzeł przedni 
d) bielik 

 

19. Podkowiec mały: 
a) podczas hibernacji ukrywa się w szczelinach 

jaskiń 
b) podczas hibernacji owija się błonami lotnymi 
c) odżywia się nasionami 
d) występuje na terenie całego kraju 

 

14. Żołna odżywia się głównie: 
a) roślinami 
b) owadami 
c) rybami 
d) drobnymi ssakami 

 

20. Inna nazwa nagórnika to: 
a) podgórnik 
b) sokół górski 
c) drozd skalny 
d) dzięcioł karpacki 

 

15. Ciosa należy do rodziny: 
a) jesiotrowate 
b) karpiowate 
c) łososiowate 
d) flądrowate 

 

21. Toki dubeltów odbywają się: 
a) w powietrzu 
b) w wodzie 
c) na ziemi 
d) na drzewie 
 

16. W jakim okresie samica niedźwiedzia 
brunatnego rodzi swoje młode? 

a) od września do listopada 
b) od grudnia do lutego 
c) od marca do maja 
d) od czerwca do sierpnia 

 

22. Nazwa mroczek posrebrzany związana jest z 
występującymi u tego nietoperza: 

a) srebrzystymi końcówkami uszu 
b) srebrzystymi tęczówkami oka 
c) srebrzystymi końcówkami sierści 
d) srebrzystymi końcówkami koziołków 
 

17. Gdzie w naszym kraju występuje głównie wąż 
Eskulapa? 

a) na Pomorzu 
b) w Bieszczadach 
c) w Tatrach 
d) w Wielkopolsce 

 

23. Który z wymienionych ptaków regularnie 
odbywa lęgi w naszym kraju? 

a) pardwa mszarna 
b) sęp płowy 
c) podgorzałka 
d) strepet 

 

18. Który z wymienionych gatunków gnieździ się 
głównie na drzewach rosnących wzdłuż dróg i na 
miedzach, a także w sadach i w ogrodach? 

a) rożeniec 
b) dzierzba czarnoczelna 
c) wąsatka 
d) dzięcioł trójpalczasty 

 

24. Który z wymienionych gatunków określony jest w 
Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek 
zanikły lub prawdopodobnie zanikły w Polsce? 

a) nur czarnoszyi 
b) mornel 
c) świstun 
d) sóweczka 
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