
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ,,Salamandra''  

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Podstawowych 

„Ssaki Polski” 
ETAP SZKOLNY - PYTANIA 

 

 

................................................................................................................................................................................................... 

  imię i nazwisko klasa szkoła 

 

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź 
1. Które z wymienionych zwierząt może zmieniać zimą 

kolor sierści na biały? 

a) popielica 

b) łasica 

c) wiewiórka  

d) jenot 

 

9. Które z wymienionych zwierząt nigdy nie żywi się 

padliną? 

a) kruki 

b) gacki 

c) borsuki 

d) grabarze 

 

2. Które z wymienionych drzew traci igły na zimę? 

a)  sosna 

b)  cis 

c)  świerk 

d)  modrzew 

10. Wadera to: 

a) samica wilka 

b) nazwisko autora kodeksu ochrony przyrody 

c) strefa zakwitu glonów w jeziorze 

d) nocne schronienie budowane przez wydry 

 

3. Kowalik to ptak, który: 

a) oblepia gliną otwór wlotowy do swojej dziupli 

b) poluje pod wodą, podobnie jak pluszcz 

c) buduje w trzcinach gniazdo z puchu i traw 

d) podrzuca jaja innym ptakom 

 

11. Orzesznica mieszka: 

a) w opuszczonych ptasich gniazdach 

b) w budowanych przez siebie kulistych gniazdach 

c) pod strzechami domów 

d) w płytkich norkach  

 

4. Płucnica islandzka to: 

a) chrząszcz żerujący na próchniejących drzewach 

b) gatunek motyla występujący na terenach uprzemysłowionych 

c) jadalny, naziemny porost 

d)  niebiesko kwitnąca roślina o właściwościach leczniczych 

 

12. Borowiec wielki to: 

a) gatunek wrzosu rosnącego głównie w borach sosnowych 

b) grzyb kapeluszowy 

c) nietoperz 

d) ptak spokrewniony z dzięciołem 

 

5.Wiosenne wypalanie traw to: 

a) niczym nieuzasadnione akty wandalizmu 

b) sposób na użyźnianie gleb 

c) sposób na tępienie tzw. szkodników upraw 

d) proces tworzenia lepszych warunków dla rozwoju roślin zielnych 

13. Przylaszczka to roślina, której kwiaty mają kolor: 

a) niebieski 

b) czerwony 

c) żółty 

d) biały 

 

6. Kunę domową od leśnej odróżnić można m.in. po: 

a) bardziej szpiczastych uszach 

b) czarnym podgardlu 

c) o wiele większej białej plamie na podgardlu 

d) czarnych obwódkach wokół oczu 

 

14. Mysz polną od leśnej można odróżnić po: 

a) dłuższych zębach 

b) popielatym brzuszku 

c) ciemnych plamach za uszami 

d) ciemnej prędze na głowie i grzbiecie 

7. Grzybienie białe rosną: 

a) w buczynach 

b) w borach 

c) na nieużytkach i porębach  

d) w zbiornikach i ciekach wodnych 

 

15. Skóra foki pokryta jest: 

a) rogowymi łuskami 

b) gołym naskórkiem 

c) gęstym, krótkim włosem 

d) rzadkimi włoskami i tłuszczem z gruczołu podpachowego 

 

8. Kumak nizinny charakteryzuje się: 

a) żółtymi plamami na brzuchu 

b) pomarańczowymi plamami na brzuchu 

c) pomarańczowymi plamami na grzbiecie 

d) żółtymi plamami na grzbiecie 

16. Krety odżywiają się głównie: 

a) ziemią 

b) mrówkami 

c) chrząszczami 

d) dżdżownicami 



17. Symbolem lekarzy i farmaceutów jest: 

a) żmija zygzakowata 

b) wąż Eskulapa 

c) zaskroniec 

d) gniewosz plamisty 

19. Cis został w Polsce objęty ochroną w: 

a) XV wieku 

b) XIX wieku  

c) II połowie XX wieku 

d) nie jest objęty ochroną 

 

18. Jeże w okresie od października do marca: 

a) migrują na południe 

b) zachowują aktywność odżywiając się głównie zgroma-

dzonymi wcześniej zapasami 

c) skupiają się po kilka i tworzą tzw. grupy zimowe 

d) zimują pojedynczo, zapadając w sen zimowy 

 

20. Które z wymienionych zwierząt nie jest owadem? 

a) kątnik domowy 

b) jelonek rogacz 

c) nadobnica alpejska 

d) modliszka zwyczajna 

B/ Oceń prawdziwość zdań 
 

21. Jedyny występujący w Polsce jadowity ssak to zębiełek 

białawy. 
 

 TAK                                NIE 
 

24. Jedynym żyjącym w Polsce wężem nadrzewnym jest wąż 

Eskulapa. 
 

 TAK                                NIE 

22. Kamionka to inna nazwa kuny leśnej. 

 

 TAK                                NIE 
 

25. Zimowe legowisko niedźwiedzia nazywane jest gawrą. 
 

 TAK                                NIE 
 

23. Limba to gatunek świerka występującego tylko w Tatrach. 
 

 TAK                                NIE 
 

26. Jerzyk to jeden z gatunków jaskółek. 

 

 TAK                                NIE 

C/ Odpowiedz na pytania 
 

27.  Jak nazywają się dziko żyjące w Polsce gatunki z rodziny 

kotowatych? 

 

 

 

30. Jak nazywa się roślina, której owoce to orzechy laskowe? 

 

28. Jak nazywa się Park Narodowy znajdujący się na terenie 

województwa poznańskiego? 

 

 

 

 

31. Jak nazywa się największy żyjący w Polsce gryzoń? 

29.  Do jakiego rzędu ssaków należą ryjówki? 

 

 

 

 

32. W jakim morzu prawdopodobnie rozmnażają się żyjące w 

Polsce węgorze? 

 

D/ Podaj nazwę gatunkową roślin i zwierząt przedstawionych na rysunkach 
 

33. 
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