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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

 
1. Który z wymienionych płazów posiada pionową 
źrenicę? 

a) ropucha szara 

b) rzekotka drzewna 

c) salamandra plamista 

d) grzebiuszka ziemna 
 

6. Żółwie błotne składają jaja: 
a) na suchym lądzie, w wykopanych przez siebie 

jamkach  
b) wśród butwiejących roślin na granicy wody i lądu 

c) na płyciznach, w mule, na dnie zbiorników wodnych 

d) w specjalnie wykonanych gniazdach wśród traw 
 

2. Zawilec gajowy kwitnie zwykle: 
a) od lutego do maja 

b) od marca do kwietnia 

c) od kwietnia do lipca 

d) od maja do września 
 

7. Wij drewniak odżywia się przede wszystkim: 
a) glonami 

b) owocami 

c) owadami 

d) próchnem 
 

3. Który z wymienionych ptaków nie odlatuje z 
naszego kraju na zimę? 

a) cierniówka 

b) krętogłów 

c) mazurek 

d) podróżniczek 
 

8. W jakim środowisku odbywają zazwyczaj swoje 
lęgi mysikróliki? 

a) w lasach iglastych 

b) w lasach liściastych 

c) na polach i łąkach 

d) w zaroślach nad wodami 
 

4. Który z wymienionych pająków buduje pod wodą 
konstrukcję w kształcie dzwonu? 

a) osnuwik pospolity 

b) topik 

c) bagnik przybrzeżny 

d) skakun arlekinowy 
 

9. Które z wymienionych drzew kwitnie zwykle od 
kwietnia do maja? 

a) sosna zwyczajna 

b) topola osika 

c) olsza czarna 

d) lipa szerokolistna 
 

5. Która z wymienionych ryb występuje głównie w 
wodach słonych? 

a) babka mała 

b) ciosa 

c) różanka 

d) głowacz białopłetwy 
 

10. Która z wymienionych ryb składa ikrę do 
muszli małża? 

a) pocierniec 

b) śliz 

c) aloza 

d) różanka 
 

 



 

11. Który z wymienionych płazów ma najgłośniejszy 
śpiew godowy? 

a) ropucha szara 

b) grzebiuszka ziemna 

c) rzekotka drzewna 

d) żaba trawna 
 

20. Który z wymienionych ptaków ma najdłuższy 
dziób w stosunku do wielkości ciała? 

a) rycyk 

b) szczudłak 

c) kszyk 

d) krwawodziób 
 

12. Suseł perełkowany występuje w Polsce 
głównie: 

a) na Pomorzu 

b) w Tatrach 

c) w Wielkopolsce 

d) na Lubelszczyźnie 
 

21. Który z wymienionych ssaków posiada czarną 
końcówkę ogona? 

a) łasica 

b) gronostaj 

c) orzesznica 

d) lis 
 

13. Pomrów wielki to: 
a) porost 

b) ślimak 

c) chrząszcz 

d) ptak 
 

22. Ile gatunków nietoperzy występuje w Polsce? 
a) 5 

b) 12 

c) 22 

d) 51 
 

14. Która z wymienionych roślin to paproć? 
a) orlik pospolity 

b) orlica pospolita 

c) wrotycz pospolity 

d) lnica pospolita 
 

23. Tygrzyk paskowany występuje głównie: 
a) pod korą drzew 

b) w ściółce lasów liściastych 

c) w wodach stojących 

d) na łąkach, nieużytkach, skrajach zarośli 
 

15. Niepylak apollo występuje głównie: 
a) nad wodami 

b) w lasach iglastych 

c) na górskich łąkach 

d) w lasach liściastych 
 

24. Jakiego koloru kwiaty posiada pięciornik gęsi? 
a) białego 

b) fioletowego 

c) czerwonego 

d) żółtego 
 

16. Który z wymienionych gatunków to ważka? 
a) gadziogłówka zwyczajna 

b) omomiłek szary 

c) lotnica zyska 

d) smuklik wielki 
 

25. Która z wymienionych roślin to krzew? 
a) kruszyna pospolita 

b) wiązówka błotna 

c) wełnianka szerokolistna 

d) kruszczyk błotny 
 

17. Co stanowi podstawę pokarmu zębiełka 
białawego? 

a) owady 

b) owoce, kłącza roślin 

c) drobne ssaki 

d) plankton roślinny 
 

26. Który z wymienionych ptaków większość swego 
życia spędza w powietrzu? 

a) kowalik 

b) świstunka 

c) ortolan 

d) jerzyk 
 

18. Który z wymienionych gatunków osiąga 
największe rozmiary? 

a) kruszczyca złotawka 

b) kozioróg dębosz 

c) orszoł prążkowany 

d) nawozak krępy 
 

27. Który z wymienionych chrząszczy odżywia 
się bezkręgowcami? 

a) omarliniec włochaty 

b) biegacz ogrodowy 

c) sichrawa górska 

d) cetyniec większy 
 

19. Który z wymienionych ptaków gniazduje w 
Polsce? 

a) bąk 

b) gęś zbożowa 

c) szlamnik 

d) lodówka 
 

28. Która z wymienionych roślin występuje w 
środowisku wodnym? 

a) osoka aloesowata 

b) maruna bezwonna 

c) cykoria podróżnik 

d) wilżyna ciernista 
 

 


