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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Czym odżywiają się występujące w Polsce
nietoperze?
a) padliną
b) owadami
c) owadami oraz drobnymi kręgowcami
d) pokarmem roślinnym

7. Ryjówka aksamitna zjada zwykle w ciągu
doby pokarm o masie stanowiącej:
a) ok. 10-20% ciężaru jej ciała
b) ok. 30-40% ciężaru jej ciała
c) ok. 40-60% ciężaru jej ciała
d) ok. 80-90% ciężaru jej ciała

2. Długość ciała łasicy wynosi:
a) maks. ok. 5 cm.
b) maks. ok. 10 cm.
c) maks. ok. 25 cm.
d) maks. ok. 40 cm.

8. Rzęsorek rzeczek należy do rodziny:
a) kretowate
b) ryjówkowate
c) myszowate
d) popielicowate

3. Szop pracz pochodzi z:
a) Afryki
b) Azji
c) Ameryki Północnej
d) Ameryki Południowej

9. Morświny odżywiają się głównie:
a) planktonem roślinnym
b) planktonem zwierzęcym
c) rybami
d) ssakami

4. Ryś występuje w Polsce:
a) głównie w części północno-wschodniej i
południowej
b) głównie w części zachodniej
c) głównie w części środkowej
d) na terenie całego kraju

10. W jakim głównie środowisku występuje
popielica?
a) zarośla nad zbiornikami wodnymi
b) podmokłe łąki
c) lasy liściaste i mieszane
d) lasy iglaste

5. Które
z
wymienionych
zdań
jest
prawdziwe?
a) inna nazwa kuny domowej to tumak
b) kuna domowa posiada na piersi białą,
rozwidloną u dołu plamę
c) kuna domowa należy do rodziny kotowatych
d) kuna domowa odżywia się wyłącznie gryzoniami

11. Która z wymienionych cech dotyczy
gronostaja?
a) końcówka jego ogona jest czarna
b) występuje wyłącznie w północnej części
kraju
c) jest aktywny wyłącznie w dzień
d) pochodzi z Ameryki Południowej

6. Niedźwiedź brunatny rodzi swoje młode:
a) wiosną
b) latem
c) jesienią
d) zimą

12. Suseł moręgowany występuje w Polsce
głównie:
a) w lasach liściastych
b) na suchych łąkach i pastwiskach
c) nad jeziorami
d) w wyższych partiach gór
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13. Dorsz występuje:
a) w morzu
b) w rzekach
c) w małych i płytkich zbiornikach wodnych
d) w jeziorach

19. Bączka nie spotkamy:
a) na polach uprawnych
b) w okolicach jezior
c) w okolicach stawów
d) w trzcinowiskach

14. U którego z płazów kijanki
dorastać do 12 cm. długości?
a) rzekotka drzewna
b) ropucha paskówka
c) żaba trawna
d) grzebiuszka ziemna

20. Który z wymienionych ptaków odbywa w
naszym kraju regularne lęgi?
a) szablodziób
b) łyska
c) jemiołuszka
d) czarnowron

mogą

15. Który z wymienionych płazów wydaje
najgłośniejsze odgłosy godowe?
a) ropucha szara
b) salamandra plamista
c) rzekotka drzewna
d) traszka zwyczajna

21. Czym odżywia się bocian biały?
a) wyłącznie owadami
b) wyłącznie płazami
c) wyłącznie gryzoniami
d) owadami, gadami, płazami oraz
ssakami

16. U którego z gatunków samce w okresie
godowym mają niebieskie ubarwienie?
a) kumak nizinny
b) żaba moczarowa
c) ropucha zielona
d) traszka grzebieniasta

22. Który z gatunków występuje głównie na
jeziorach i stawach?
a) trznadel
b) gąsiorek
c) perkoz dwuczuby
d) raniuszek

17. Samica żółwia błotnego składa jaja:
a) na dnie jezior
b) na dnie rzek
c) na lądzie, zwykle w odległości do 100-200
m od zbiornika wodnego
d) w wodzie, przy brzegu zbiornika

23. Który z wymienionych ptaków gniazduje
często na wysokich budynkach w miastach?
a) myszołów zwyczajny
b) kania czarna
c) jastrząb
d) pustułka

18. Który z gadów występuje głównie na
leśnych i łąkowych terenach podmokłych oraz
w pobliżu zbiorników i cieków wodnych?
a) waż Eskulapa
b) żmija zygzakowata
c) zaskroniec zwyczajny
d) padalec zwyczajny

24. U którego z wymienionych
dorosły samiec posiada żółty dziób?
a) kos
b) mazurek
c) zięba
d) bogatka
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