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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź - 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź
1. Kret odżywia się głównie:
a) ślimakami
b) chrząszczami
c) owadami bezskrzydłymi
d) dżdżownicami

7. Co przeważa na ogół w zimowej spiżarni
tchórza?
a) nasiona
b) dżdżownice i ślimaki
c) żaby
d) jaja ptaków

2. Które z poniższych zwierząt zapada w 8. Które z wymienionych zwierząt należy do
sen zimowy?
rodziny ryjówkowatych?
a) karczownik
a) jeż
b) smużka
b) kret
c) nornica ruda
c) zębiełek karliczek
d) zębiełek białawy
d) karlik malutki
3. Kozice znakują swój rewir przede
wszystkim:
a) za pomocą moczu
b) wydając charakterystyczne, gwiżdżące dźwięki
c) za
pomocą
wydzieliny
gruczołów
znajdujących się u nasady rogów
d) za
pomocą
wydzieliny
gruczołów
znajdujących się w kącikach oczu

9. Scypuł to:
a) gruczoł zapachowy występujący u łasicowatych
b) błona pławna spinająca palce tylnych kończyn
bobra
c) charakterystyczna narośl wokół nozdrzy u
podkowcowatych
d) silnie unaczyniona skóra u jeleni, okrywająca
poroże, w okresie jego wzrostu

4. Bukowisko to:
a) okres rui u łosi
b) teren, na którym pożywiają się popielice
c) teren, na którym nocują popielice
d) ślady żerowania dzików

10. Kierdle to:
a) odchody łosia
b) zachowania godowe sarny
c) pędzelki włosów na końcach uszu u rysia
d) stada tworzone przez kozice

5. Które z poniższych zdań jest fałszywe?
a) gronostaj kopie samodzielnie nory
b) gronostaj
jest
typowym
naziemnym
drapieżnikiem i nie kopie nor
c) koniec ogona gronostaja ma czarny kolor
d) gronostaj dobrze pływa

11. Ile osobników
obecnie w Polsce?
a) ok. 100
b) ok. 500
c) ok. 5000
d) ok.15000

6. Królik dziki pierwotnie zamieszkiwał:
a) Australię
b) południowo-zachodnią Europę i północnozachodnią Afrykę
c) północno-zachodnią Azję i północną Europę
d) Amerykę Północną

susła

perełkowanego

żyje

12. W których z wymienionych środowisk
najczęściej występuje nornik północny?
a) na terenach piaszczystych
b) w lasach iglastych lub mieszanych
c) w lasach liściastych (głównie – dąbrowach)
d) na podmokłych łąkach, turzycowiskach i
torfowiskach

13. Koszatka odżywia się:
17. Wielkość ciała karczownika zbliżona jest do
rozmiarów ciała:
a) wyłącznie pokarmem roślinnym
a) myszy domowej
b) wyłącznie owadami
b) szczura śniadego
c) tylko owadami i jajami ptaków
d) owadami, jajami ptaków oraz owocami i c) wydry
nasionami
d) bobra
14. Który z wymienionych nietoperzy poluje 18. Które spośród wymienionych
głównie nad wodami?
najchętniej zjadane przez bobry?
a) mroczek pozłocisty
a) dęby
b) karlik malutki
b) olchy
c) nocek rudy
c) graby
d) podkowiec mały
d) sosny
15. Wibrysy to:
a) gruczoły skórne występujące u przedstawicieli rodziny psowatych
b) szczecinki pływne na tylnej stopie rzęsorka
rzeczka
c) rodzaj włosów, pełniących rolę narządu dotyku
d) gruczoły skórne u parzystokopytnych

drzew

są

19. Które z wymienionych zdań jest fałszywe?
a) Niedźwiedź brunatny jest wszystkożerny.
b) Niedźwiedź brunatny nie potrafi pływać.
c) Niedźwiedź brunatny wspina się sprawnie na
drzewa, szczególnie w młodym wieku.
d) Samica niedźwiedzia brunatnego rodzi młode w
czasie snu zimowego.

16. Który z wymienionych ssaków znajduje się 20. Który z poniższych gatunków jest obecnie w
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt?
Polsce najliczniejszy?
a) gacek brunatny
a) ryś
b) łoś
b) wilk
c) foka obrączkowana
c) norka europejska
d) norka europejska
d) świstak

B/ Odpowiedz na pytania - 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź
21. Jak nazywamy samca wilka?

25. Podaj inną nazwę gatunkową nerpy.

BASIOR

FOKA OBRĄCZKOWANA

22. Do jakiego rzędu ssaków należy morświn?

26. Do jakiej rodziny należy borsuk?

WALENI

ŁASICOWATE

23. Który z występujących u nas gryzoni jest 27. Jakie zwierzę nazywamy polnikiem? Podaj
najmniejszy?
jego nazwę gatunkową.
BADYLARKA

NORNIK ZWYCZAJNY

24. Jak nazywa się jedyny przedstawiciel 28. Podaj nazwę rodzajową ssaka, który jako
psowatych
występujących
w
Polsce, jedyny z przedstawicieli rzędu owadożernych
zapadający w sen zimowy?
występujących w Polsce, związany jest ze
środowiskiem wodnym.
JENOT

RZĘSOREK

Maksymalna liczba punktów - 28

