Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Ssaki Polski”
(rok szkolny 2018/2019)

ETAP SZKOLNY
.....................................................................................................................
imię i nazwisko
1. Ślina którego z wymienionych
zawiera jad?
a) zębiełek karliczek
b) badylarka
c) rzęsorek rzeczek
d) borowiec wielki

ssaków

................
liczba punktów

7. Które z wymienionych zwierząt ma ciemną
pręgę biegnącą wzdłuż grzbietu?
a) mysz polna
b) mysz zaroślowa
c) suseł moręgowany
d) kuna leśna

2. Ryjówka średnia występuje w Polsce jedynie:
a) w Tatrach
b) w Puszczy Białowieskiej
c) na Pomorzu Zachodnim
d) w Beskidach

8. Jeż
a)
b)
c)
d)

3. Jaką maksymalnie długość
osiągać samce foki szarej?
a) 50 cm
b) 100 cm
c) 300 cm
d) 500 cm

9. Ruja u jelenia szlachetnego występuje w
miesiącach:
a) luty, marzec
b) kwiecień, maj
c) czerwiec, lipiec
d) wrzesień, październik

ciała

mogą

zachodni odżywia się głównie:
pokarmem roślinnym (głównie owocami)
dżdżownicami, ślimakami, owadami
gryzoniami
ryjówkami

4. Gdzie głównie występują popielice?
a) na polach uprawnych
b) w wyższych partiach gór
c) w lasach liściastych i mieszanych
d) w lasach iglastych

10. Piżmak pochodzi z:
a) Azji
b) Ameryki Północnej
c) Ameryki Południowej
d) Australii

5. Które zdanie jest prawdziwe?
a) suseł moręgowany jest większy od kuny
domowej
b) mysz polna jest mniejsza od ryjówki
górskiej
c) królik jest większy od zająca szaraka
d) łasica jest mniejsza od gronostaja

11. Przez
Polskę
przebiega
granica
europejskiego występowania koszatki. Która
z wymienionych?
a) północno-wschodnia
b) północno-zachodnia
c) południowo-wschodnia
d) południowo-zachodnia

6. Wibrysy to:
a) włoski czuciowe na spodniej stronie łap,
występujące głównie u kotowatych
b) poduszki na spodniej stronie łap u kotowatych
c) wąsy czuciowe, występujące głównie
na pysku u niektórych ssaków
d) gruczoły
wydzielające
odstraszający
zapach,
występujące
głównie
u
łasicowatych

12. Które zdanie jest prawdziwe?
a) głównym
pożywieniem
kreta
są
dżdżownice
b) muflon nie występuje w Polsce w stanie
dzikim
c) łączna długość głowy i tułowia ryjówki
malutkiej wynosi maksymalnie 3 cm.
d) żołędnica występuje na całym obszarze
naszego kraju
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13. W którym z polskich parków narodowych
występuje podkowiec mały?
a) Wielkopolski Park Narodowy
b) Ojcowski Park Narodowy
c) Roztoczański Park Narodowy
d) Drawieński Park Narodowy

19. Które z wymienionych zwierząt żyje w
koloniach?
a) chomik europejski
b) jeż zachodni
c) suseł perełkowany
d) żołędnica

14. Które
z
wymienionych
zdań
jest
prawdziwe?
a) inna nazwa kuny domowej to tumak
b) kuna domowa posiada na piersi białą,
rozwidloną u dołu plamę
c) kuna domowa należy do rodziny kotowatych
d) kuna domowa odżywia się wyłącznie gryzoniami

20. Która z cech dotyczy gronostaja?
a) nie potrafi pływać
b) jest aktywny tylko w nocy
c) posiada gruczoły w okolicach odbytu,
z których w razie zagrożenia wydziela
substancję odstraszającą
d) końcówka ogona jest zawsze brązowa

15. Jaką maksymalną długość ciała może
osiągać morświn?
a) ok. 100 cm
b) ok. 150 cm
c) ok. 200 cm
d) ok. 300 cm

21. Który z wymienionych nietoperzy podczas
hibernacji owija się błonami skrzydłowymi?
a) podkowiec mały
b) karlik malutki
c) nocek duży
d) mopek zachodni

16. U którego z wymienionych ssaków
samica w okresie godowym przywołuje
samca głosem oraz zapachem?
a) daniel
b) kozica
c) jeleń
d) łoś

22. Zębiełek karliczek:
a) odżywia się głównie pokarmem roślinnym
b) występuje głównie w północnej części
Polski
c) jest spotykany przede wszystkim w lasach
iglastych
d) należy do rodziny ryjówkowatych

17. Którego z wymienionych zwierząt nie
spotkamy w północnej części Polski?
a) mysz zielna
b) łoś
c) gronostaj
d) mopek zachodni

23. Które z wymienionych zwierząt buduje
kuliste gniazda?
a) borowiec wielki
b) wiewiórka
c) kuna leśna
d) mysz polna

18. Świstak należy do rodziny:
a) świstakowatych
b) wiewiórkowatych
c) popielicowatych
d) chomikowatych

24. Nornik bury:
a) odżywia się kretami
b) żyje przeciętnie 15-20 lat
c) występuje wyłącznie w północnej części kraju
d) jest aktywny w ciągu całej doby
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