Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Średnich

„Zwierzęta lasu”
ETAP SZKOLNY
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imię i nazwisko
..........................................................................................................................................................................................................
szkoła, klasa
nauczyciel prowadzący

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Dojrzałe osobniki jelonka rogacza odżywiają się 7. Kijanki którego z wymienionych
głównie:
posiadają największe rozmiary?
a) drobnymi bezkręgowcami
a) ropucha szara
b) pyłkiem roślinnym
b) grzebiuszka ziemna
c) sokiem wyciekającym z uszkodzonych drzew i krzewów
c) ropucha zielona
d) obumarłymi szczątkami roślinnymi
d) rzekotka drzewna
2. Która z wymienionych cech dotyczy samca gila?
a) dziób czerwony
b) wierzch głowy czerwony
c) pierś czerwona
d) ogon czerwony

8. Borowiec wielki to:
a) paproć
b) grzyb
c) owad
d) nietoperz

3. Larwy którego z wymienionych owadów wygryzają 9. Który z wymienionych
pod korą sosen chodniki?
gryzoni?
a) biegacz leśny
a) zając szarak
b) cetyniec większy
b) darniówka pospolita
c) myśliczek dwuplamek
c) zębiełek karliczek
d) omomiłek szary
d) nocek duży
4. Inna nazwa kuny leśnej to:
a) nerpa
b) jaźwiec
c) tumak
d) kamionka

płazów

ssaków

należy

do

10. Który z wymienionych owadów jest drapieżny?

a)
b)
c)
d)

kozioróg dębosz
liszkarz tęcznik
nadobnica alpejska
wonnica piżmówka

5. Który z wymienionych ptaków posiada czerwoną 11. Która z wymienionych cech
plamę pośrodku głowy?
strangalii plamistej?
a) brodziec samotny
a) długie czułki
b) ostrygojad
b) dorosłe owady są drapieżne
c) ohar
c) larwy są drapieżne
d) żuraw
d) skrócone pokrywy skrzydłowe

dotyczy

6. Które z wymienionych zwierząt buduje obszerne 12. Cykoria podróżnik posiada kwiaty koloru:
a) czerwonego
nory mające po kilka wejść?
b) zielonego
a) zając
c) żółtego
b) borsuk
d) niebieskiego
c) niedźwiedź
d) żbik

13. Który z wymienionych
środowisku wodnym?
a) biegacz zmienny
b) paź żeglarz
c) guniak czerwczyk
d) pluskolec pospolity

owadów

występuje

w 19. Który z wymienionych ptaków występuje
głównie w lasach iglastych?
a) mysikrólik
b) sowa uszata
c) dudek
d) dzięcioł średni

14. Które z wymienionych drzew ma niesymetryczną 20. Który z wymienionych owadów należy do
nasadę liści?
rodziny ryjkowcowatych?
a) wiąz szypułkowy
a) grabarz czarny
b) grab zwyczajny
b) kusak cezarek
c) topola biała
c) galasówka dębianka
d) lipa szerokolistna
d) oszynda leszczynowiec
15. Samiec którego z wymienionych ptaków posiada 21. Który z wymienionych ptaków nie gniazduje
niebieską głowę?
w Polsce?
a) raniuszek
a) gęś zbożowa
b) pierwiosnek
b) rycyk
c) piecuszek
c) kraska
d) zięba
d) lelek
16. Które z wymienionych
wzdłuż rzek i strumieni?
a) olsza czarna
b) topola osika
c) buk zwyczajny
d) klon jawor

drzew

rośnie

głównie 22. Który z wymienionych ptaków związany jest
ze środowiskiem wodnym?
a) kulczyk
b) jerzyk
c) białorzytka
d) cyranka

17. Grzybień biały rośnie głównie:
a) w lasach liściastych
b) w wodach stojących
c) na polach
d) przy drogach

23. Nocek rudy odżywia się:
a) owocami
b) owadami
c) krwią ssaków
d) rybami i płazami

18. Żbik występuje na terenie naszego kraju:
a) na Pomorzu
b) w Karpatach
c) na Mazurach
d) na Lubelszczyźnie

24. Do jakiej rodziny należy orzechówka?
a) szpakowate
b) krukowate
c) drozdowate
d) trznadlowate

B/ Odpowiedz na pytania.
25. Jak nazywa się najmniejsza z występujących w 27. Z jakiego
Polsce sów?
czerwony?
....................................................................................................

kontynentu

pochodzi

dąb

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

26. Wymień trzy gatunki ropuch występujące w 28. Wymień trzech dziko żyjących w Polsce
Polsce.
przedstawicieli rodziny psowatych.
....................................................................................................

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

