Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Płazy i gady Polski”
(rok szkolny 2017/2018)

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

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

1. Który z wymienionych
dźwięki godowe pod wodą?
a) kumak nizinny
b) grzebiuszka ziemna
c) żaba jeziorkowa
d) żaba moczarowa

płazów

wydaje

Grupa:
liczba punktów ................

7. Który z wymienionych parków narodowych
jest główną ostoją węża Eskulapa?
a) Tatrzański Park Narodowy
b) Bieszczadzki Park Narodowy
c) Biebrzański Park Narodowy
d) Białowieski Park Narodowy

2. Modzele u płazów bezogonowych to:
a) ciemne plamy na grzbiecie
b) zgrubienia na skórze kończyn
c) gruczoły na głowie
d) zgrubienia w okolicy pyska

8. Żaby śmieszki zimują zwykle:
a) w ściółce lasów liściastych
b) na dnie zbiorników wodnych
c) w budynkach
d) wśród roślinności przybrzeżnej

3. Parzyste rezonatory zewnętrzne występują u:
a) żaby śmieszki
b) żaby moczarowej
c) kumaka nizinnego
d) ropuchy szarej

9. Źrenica zaskrońca:
a) jest pozioma
b) jest pionowa
c) jest okrągła
d) ma kształt łezki

4. Które zdanie jest prawdziwe?
a) żółw czerwonolicy to nasz rodzimy gatunek
b) żółw czerwonolicy odżywia się głównie
roślinnością wodną
c) żółw błotny występuje w Polsce głównie na
Pomorzu Zachodnim
d) samica żółwia błotnego składa jaja na lądzie

10. Które z wymienionych zwierząt potrafi
przestraszone
nadąć
się
i
wypuścić
powietrze, wydając przy tym głośny świst?
a) ropucha szara
b) traszka górska
c) kumak górski
d) żółw błotny

5. Larwy traszki zwyczajnej odżywiają się
głównie:
a) roślinnością wodną
b) drobnymi skorupiakami i larwami
owadów wodnych
c) kijankami
d) drobnymi rybami

11. Które z wymienionych zwierząt posiada
zdolność całkowitej regeneracji utraconych
kończyn?
a) ropucha szara
b) salamandra plamista
c) grzebiuszka ziemna
d) rzekotka drzewna

6. Jaszczurka zwinka:
a) jest żyworodna
b) jest jajożyworodna
c) składa jaja na lądzie
d) składa jaja w wodzie

12. Ile wynosi przeciętna
grzebiuszki ziemnej?
a) 2-4 cm
b) 5-7 cm
c) 7-10 cm
d) 12-15 cm
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13. Który z gatunków posiada w skórze
gruczoły produkujące przy podrażnieniu
wydzielinę o zapachu czosnku?
a) salamandra plamista
b) padalec zwyczajny
c) rzekotka drzewna
d) grzebiuszka ziemna

19. Które z wymienionych miejsc nadaje
się do składania jaj przez samicę zaskrońca
zwyczajnego?
a) piaszczyste wybrzeże
b) dziupla
c) kompostownik
d) staw

14. Skrzek ropuchy szarej ma postać:
a) grona
b) pakietu
c) podwójnego sznura
d) kłębu

20. Żmija zygzakowata:
a) ma pionową źrenicę
b) występuje w Polsce głównie w górach
c) osiąga maksymalnie 30 cm długości
d) odżywia się głównie jajami ptaków

15. Głos którego z wymienionych płazów
jest najbardziej donośny?
a) kumak górski
b) grzebiuszka ziemna
c) żaba moczarowa
d) rzekotka drzewna

21. Grzebiuszka ziemna poluje na swoje
ofiary za pomocą:
a) zębów
b) kończyn tylnych
c) kończyn przednich
d) języka

16. W jakich miejscach najczęściej występuje
gniewosz plamisty?
a) nasłonecznione, skaliste, otwarte
tereny
b) gęste lasy liściaste lub mieszane
c) środowiska podmokłe
d) duże zbiorniki wodne

22. Które ze zdań dotyczy jaszczurki zwinki?

17. Dorosły żółw czerwonolicy odżywia się
głównie:
a) roślinami wodnymi
b) słodkowodnymi bezkręgowcami
c) rybami
d) jaszczurkami

23. Samiec którego z gatunków wykonuje
taniec godowy?
a) traszka grzebieniasta
b) rzekotka drzewna
c) zaskroniec zwyczajny
d) jaszczurka żyworodna

18. Kijanki grzebiuszki ziemnej osiągają w
Polsce zwykle długość:
a) 2 cm
b) 7 cm
c) 12 cm
d) 20 cm

24. W którym ze środowisk najłatwiej
natknąć się na padalca?
a) w jeziorze
b) w lesie liściastym lub mieszanym
c) na skałach, w piętrze alpejskim
d) w budynkach

a) przystępuje do godów zazwyczaj w lutym
b) w okresie godowym grzbiet samców
zabarwia się na niebiesko
c) w okresie godowym samce odbywają
często walki między sobą
d) samica składa jaja w wodzie
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