Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Który z wymienionych nietoperzy podczas
hibernacji owija się błonami skrzydłowymi?
a) podkowiec mały
b) karlik malutki
c) nocek duży
d) mopek

7. Nazwa mroczek posrebrzany związana jest z
występującymi u tego nietoperza:
a) srebrzystymi końcówkami uszu
b) srebrzystymi tęczówkami oka
c) srebrzystymi końcówkami włosów
d) srebrzystymi końcówkami koziołków

2. Jenot pochodzi:
a) z Ameryki Północnej
b) z Ameryki Południowej
c) z Azji
d) z Afryki

8. Tumak to inna nazwa:
a) jenota
b) borsuka
c) kuny leśnej
d) kuny domowej

3. Kiedy zwykle odbywa się rykowisko jeleni?
a) na przełomie lutego i marca
b) w kwietniu
c) w czerwcu
d) na przełomie września i października

9. Świstak należy do rodziny:
a) zającowatych
b) wiewiórkowatych
c) chomikowatych
d) nornikowatych

4. Gdzie na ogół poluje nocek rudy?
a) wśród drzew - w lasach iglastych
b) nad wodami
c) nad polami
d) w budynkach

10. Kiedy zazwyczaj gacek brunatny rodzi młode?
a) w styczniu lub lutym
b) w kwietniu lub maju
c) w czerwcu lub lipcu
d) we wrześniu lub październiku

5. Kiedy zazwyczaj linieją foki szare?
a) na przełomie lutego i marca
b) na przełomie marca i kwietnia
c) na przełomie maja i czerwca
d) na przełomie sierpnia i września

11. W jakim głównie środowisku występuje koszatka?
a) przybrzeżne zarośla
b) stare lasy mieszane i liściaste
c) stare bory świerkowe
d) tereny zabudowane

6. Chomik europejski występuje w Polsce głównie:
a) w lasach
b) w budynkach
c) na polach i nieużytkach
d) nad jeziorami

12. Kierdle to:
a) pędzelki włosów na końcu uszu rysia
b) odchody łosia
c) zachowania godowe sarny
d) stada tworzone przez kozice
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13. Ryjówka aksamitna:
a) występuje wyłącznie w Puszczy Białowieskiej
b) jest aktywna wyłącznie w dzień
c) podlega w Polsce ochronie gatunkowej
d) odżywia się głównie nasionami

19. Ile osobników żubrów żyje obecnie w Polsce?
a) ok. 50
b) ok. 250
c) ok. 700
d) ok. 3000

14. Głównie w których częściach Polski występuje ryś? 20. Do jakiej rodziny należy rzęsorek mniejszy?
a) na Pomorzu
a) kretowate
b) na zachodzie
b) mroczkowate
c) ryjówkowate
c) w środkowej części kraju
d) myszowate
d) na wschodzie i w Karpatach
15. Które z wymienionych zwierząt nazywane jest
polnikiem?
a) mysz polna
b) kret
c) chomik europejski
d) nornik zwyczajny

21. Które zdanie jest prawdziwe?
a) dzik odżywia się głównie padliną
b) samica dzika rodzi młode zwykle w marcu
lub w kwietniu
c) młody dzik nazywany jest odyńcem
d) dziki nigdy nie tworzą stad

16. U łosi, w okresie godowym:
a) samiec przywołuje samicę głośnym wołaniem
b) samica przywołuje samca głośnym wołaniem
c) samce tworzą haremy, składające się z kilku
samic
d) samice nie pobierają pokarmu

22. Który z wymienionych gatunków podlega w
Polsce ochronie gatunkowej?
a) jenot
b) zając szarak
c) nornica ruda
d) nocek rudy

17. Która z cech dotyczy jeża?
a) najlepiej rozwiniętym zmysłem jeża jest wzrok
b) jeż jest aktywny głównie w dzień
c) jeż odżywia się przede wszystkim owocami
d) jeż odżywia się głównie dżdżownicami,
owadami i ślimakami

23. Maksymalna długość ciała (głowy i tułowia)
piżmaka wynosi:
a) 10 cm
b) 20 cm
c) 40 cm
d) 50 cm

18. Które z wymienionych zdań jest prawdziwe?
a) zębiełek karliczek odżywia się głównie nasionami
b) za schronienie służą wiewiórce wyłącznie dziuple
c) żołędnica występuje na terenie całej Polski
d) niedźwiedź brunatny potrafi pływać

24. Smużka posiada ogon:
a) wyraźnie krótszy od tułowia
b) niewiele krótszy od tułowia
c) długości równej długości tułowia
d) dłuższy od tułowia
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