Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Ssaki Polski”
(rok szkolny 2018/2019)

ETAP WOJEWÓDZKI
.....................................................................................................................
imię i nazwisko

.....................................................................................................................
szkoła, klasa
nauczyciel prowadzący

Grupa 5
liczba punktów ................

1. W której z wymienionych części Polski nie
spotkamy żubra na wolności?
a) północno-zachodniej
b) północno-wschodniej
c) południowo-zachodniej
d) południowo-wschodniej

7. Foka obrączkowana:
a) podlega w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej
b) jest też zwana kamionką
c) rodzi zazwyczaj w październiku
d) może osiągać maksymalnie 3 m. długości

2. Samicę łosia nazywamy:
a) waderą
b) łanią
c) klępą
d) lochą

8. Która z cech dotyczy jenota?
a) występuje głównie w wyższych partiach gór
b) pochodzi z Afryki
c) należy do rodziny łasicowatych
d) zapada w sen zimowy

3. Czym głównie odżywia się borsuk?
a) jajami ptaków
b) roślinami
c) dżdżownicami
d) płazami i gadami

9. Futerko borowca wielkiego ma kolor:
a) czarny
b) szary
c) rudobrązowy
d) srebrzysty

4. Która z cech dotyczy chomika europejskiego?
a) brzuch zwierzęcia ma kolor czarny
b) prowadzi głównie dzienny tryb życia
c) odżywia się przede wszystkim bezkręgowcami
d) w Polsce występuje głównie w północnej
części kraju

10. Gacek brunatny:
a) odżywia się głównie owadami wodnymi
b) żyje maksymalnie 3 lata
c) ma czarne futro na grzbiecie
d) kolonie
rozrodcze
zakłada
zwykle
w budynkach, dziuplach, skrzynkach lęgowych

5. Mysz leśna:
a) jest aktywna głównie o zmierzchu i nocą
b) nie potrafi wspinać się na drzewa
c) odżywia się wyłącznie pokarmem roślinnym
d) w jednym miocie ma zazwyczaj 10-15 młodych

11. Mysz domowa rodzi zwykle:
a) raz w roku
b) dwa-trzy razy w roku
c) pięć-osiem razy w roku
d) dziesięć-piętnaście razy w roku

6. Które zdanie jest prawdziwe?
a) króliki
żyją
zazwyczaj
w
grupach
rodzinnych (koloniach)
b) królik występuje w Polsce głównie we
wschodniej części kraju
c) królik jest aktywny wyłącznie w dzień
d) królik jest większy od zająca

12. Który z wymienionych gatunków jest
najmniejszy (biorąc pod uwagę łączną długość
tułowia i głowy)?
a) nornik bury
b) żołędnica
c) popielica
d) badylarka

-1-

Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Ssaki Polski”
(rok szkolny 2018/2019)

ETAP WOJEWÓDZKI
13. Które zdanie jest prawdziwe?
a) barwa
sierści
sarny
zmienia
w zależności od pory roku
b) zimą sarny pędzą samotny tryb życia
c) sarna rodzi na ogół pięć młodych
d) sarna na pośladkach ma czarną plamę

się

19. Który z wymienionych nietoperzy odbywa często
gody w wyższych partiach wysokich budynków?
a) mopek zachodni
b) gacek brunatny
c) mroczek posrebrzany
d) borowiec wielki

14. Która z cech dotyczy gronostaja?
a) w Polsce występuje wyłącznie na południu
kraju
b) jest aktywny tylko w dzień
c) końcówka ogona jest zawsze czarna
d) nie potrafi pływać

20. Ile gatunków należących do rodzaju gacek
występuje w Polsce?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

15. Susły moręgowane:
a) żyją zazwyczaj w lasach liściastych
b) w Polsce występują głównie na północy kraju
c) odżywiają się przede wszystkim zielonymi
częściami roślin i nasionami
d) żyją pojedynczo

21. Która z cech dotyczy kozicy?
a) ruja występuje zazwyczaj od października
do grudnia
b) samica rodzi zwykle 4-5 młodych
c) ma bardzo słaby wzrok
d) tylko samiec ma rogi, u samicy nie występują

16. Kuna leśna znakuje swoje terytorium m.in. za
pomocą odchodów pozostawianych często:
a) u podstawy rosnących drzew
b) na powalonych kłodach, pniach lub kamieniach
c) na brzegu zbiornika wodnego
d) na roślinach runa leśnego

22. W której z wymienionych części
występuje najwięcej łosi?
a) w północno-zachodniej
b) w północno-wschodniej
c) w południowo-zachodniej
d) w centralnej

17. Foka szara linieje zwykle w okresie:
a) marca i kwietnia
b) maja i czerwca
c) lipca i sierpnia
d) września i października

23. Szczur wędrowny:
a) jest większy od szczura śniadego
b) pierwotnie występował w Afryce
c) nie potrafi pływać
d) nie tworzy grup rodzinnych

18. Które zdanie jest prawdziwe?
a) palce zarówno przednich jak i tylnych łap
bobra połączone są błoną pławną
b) oczy bobra wyposażone są w trzecią,
przezroczystą powiekę
c) bóbr magazynuje pokarm w policzkach
d) bóbr ma najniższy wśród gryzoni stosunek
masy mózgu do masy ciała

24. Która z cech dotyczy muflona?
a) zarówno u samców, jak i samic występują
duże, zakręcone rogi
b) jest zwierzęciem stadnym
c) żyje w Polsce wyłącznie na północy kraju
d) podlega
w
Polsce
ścisłej
ochronie
gatunkowej
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