
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” 
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych 

„Ssaki Polski” 
ETAP SZKOLNY – TEST 

 

Prawidłowe odpowiedzi i punktacja 
 

A/ 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź  
 

1. Które z wymienionych zwierząt nie jest rybą? 
a. piekielnica 

b. warzęcha 
c. sielawa 

d. kur rogacz 
 

8. Mysz polną od leśnej można odróżnić po: 
a. białej plamce na policzku 

b. popielatym brzuszku 

c. ciemnych plamach za uszami 

d. ciemnej prędze na głowie i grzbiecie 
 

2. Salamandra plamista spotykana jest w Polsce 

głównie: 
a. na Pomorzu 

b. w Karpatach i Sudetach oraz na pogórzu 
c. na Warmii i Mazurach 

d. w zachodniej części kraju 

9. Wiewiórki budują gniazda: 
a. wyłącznie w dziuplach 

b. w dziuplach lub w rozwidleniach gałęzi w 

koronach drzew 
c. wyłącznie w rozwidleniach gałęzi 

d. wyłącznie na ziemi 
 

3. Gniewosz plamisty występuje najczęściej: 
a. na podmokłych łąkach 

b. w gęstych lasach liściastych 

c. na brzegach rzek 

d. na nasłonecznionych polanach i zboczach wzgórz 
 

10. Świstak występuje w Polsce wyłącznie: 
a. w Karkonoszach 

b. w Tatrach 
c. w Sudetach 

d. w Bieszczadach 
  

4. Węża Eskulapa można w Polsce spotkać: 
a. na Pomorzu 

b. w Tatrach 

c. w Bieszczadach 
d. na Mazurach 
 

11. Tumak to inna nazwa: 
a. borsuka 

b. jenota 

c. kuny leśnej 
d. tchórza 

5. Która z wymienionych sów jest w naszym kraju 

najliczniejsza? 
a. puszczyk 
b. płomykówka 

c. puchacz 

d. pójdźka 
 

12. Suseł perełkowany występuje w Polsce: 
a. w Tatrach 

b. na Ziemi Lubuskiej 

c. na Lubelszczyźnie i Roztoczu 
d. w Karkonoszach 

 

 

6. Który z poniższych ptaków związany jest ze 

środowiskiem wodnym? 
a. gągoł 
b. srokosz 

c. makolągwa 

d. dzwoniec 
 

13. Który z wymienionych ssaków ma czarną 
końcówkę ogona? 
a. lis 

b. łasica 

c. popielica 

d. gronostaj 
 

7. Który z poniższych ptaków zawisa często w 
powietrzu w jednym miejscu, energicznie trzepocząc 

skrzydłami? 
a. sierpówka 

b. jastrząb 

c. czapla siwa 

d. pustułka 
 

14. Które zdanie jest prawdziwe? 
a. bóbr jest w naszym kraju gatunkiem bardzo rzadkim 

b. do niedawna bobry były w Polsce dość liczne, ale 

ostatnio ich liczba zmniejsza się gwałtownie 

c. w ostatnich latach liczebność bobrów w 
naszym kraju zwiększa się 

d. przez całe ubiegłe stulecie wysoka liczebność bobrów 

w Polsce utrzymywała się na stałym poziomie 
 

 



 

15. Piżmak należy do rodziny: 
a. bobrowate 

b. nornikowate 
c. wiewiórkowate 

d. myszowate 
 

17. Występujące w Polsce nietoperze odżywiają się: 
a. roślinami 

b. owadami 
c. drobnymi kręgowcami  

d. są wszystkożerne 
 

16. Rzęsorek rzeczek to: 
a. ptak 

b. ssak 
c. płaz 

d. ryba 

18. Który z wymienionych ssaków jest gryzoniem? 
a. gronostaj 

b. suseł 
c. mopek 

d. kret 

 

B/  
 

19. Jak nazywa się ryba, która składa ikrę do jamy 

płaszczowej szczeżui lub skójki? 
 

różanka lub siekierka – 1 pkt. 
 

23. U którego z naszych gadów występuje 

odmiana turkusowa? 
 

padalec zwyczajny lub  padalec – 1 pkt. 

20. Podaj nazwę gatunkową bezogonowego płaza, 
którego grzbiet ma kolor szary, a brzuch pokryty 
jest jasnożółtymi plamami? 
 

kumak górski – 1 pkt. 

 

24. Wymień trzy występujące w Polsce gatunki z 
rodzaju słowik (Luscinia). 
 

słowik szary 

słowik rdzawy 

podróżniczek 
 

Po 0,5 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź 
 

21. Która z występujących w Polsce ropuch 
porusza się najwolniej, rzadko wykonując skoki? 
 

ropucha szara – 1 pkt. 

  

25. Do jakiej rodziny należy bączek? 
 

 

czaplowate, czaple – 1 pkt. 

22. Który z naszych węży związany jest głównie ze 
środowiskiem wodnym i podmokłym? 
 

 
zaskroniec – 1 pkt. 
 

26. Wymień cztery gatunki popielicowatych 
występujące w naszym kraju:  
 

koszatka 

żołędnica 

popielica 

orzesznica 
 

Po 0,5 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź 

 
 

 

C/ 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 
  

27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kormoran lub kormoran czarny 
......................................................... 

28. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okoń 
......................................................... 

29. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

świstak 
......................................................... 

 

Maksymalna liczba punktów – 30,5 



Prawidłowe odpowiedzi i punktacja 
 

A/ Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt. 
 

1.  - b 10. – b 

2.  - b 11. – c 

3.  - d 12. – c 

4.  - c 13. – d 

5.  - a 14. – c 

6.  - a 15. – b 

7.  - d 16. – b 

8.  - d 17. – b 

9.  - b 18. – b 

 

B/ 
 

19.  
różanka lub siekierka – 1 pkt.  

23.  
padalec zwyczajny lub padalec – 1 pkt. 

20. 
kumak górski – 1 pkt. 

24.  
słowik szary 
słowik rdzawy 
podróżniczek 
 

Po 0,5 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 
21.  
ropucha szara – 1 pkt. 

 

25. 
czaplowate lub czaple – 1 pkt. 

22.  
zaskroniec – 1 pkt. 

26.  
koszatka 
żołędnica 
popielica 
orzesznica 
 

Po 0,5 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 
 

C/ 

27. kormoran lub kormoran czarny – 1 pkt. 

28. okoń – 1 pkt. 

29. świstak – 1 pkt. 

 

Protokół należy wysłać najpóźniej 15 listopada 2001 r. 

 


