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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 
 

1. Który z wymienionych ptaków pospolicie 
występuje w Polsce w miastach? 

a) kuropatwa 
b) wilga 
c) kszyk 
d) kopciuszek 

 

7. Salamandra plamista dorasta przeciętnie: 
a) do 7 cm 
b) do 10 cm 
c) do 24 cm 
d) do 45 cm 
 

2. Zębiełek karliczek należy do rodziny: 
a) ryjówkowate 
b) mroczkowate 
c) myszowate 
d) popielicowate 
 

8. Podstawowy pokarm nocka dużego to: 
a) drobne gryzonie 
b) płazy 
c) owady 
d) owoce 
 

3. Która z wymienionych ryb nie występuje 
w Bałtyku?: 

a) dorsz 
b) karaś pospolity 
c) szprot 
d) śledź 

 

9. Środowisko wodne i podmokłe 
preferowane jest przez: 

a) węża Eskulapa 
b) zaskrońca 
c) żmiję zygzakowatą 
d) gniewosza plamistego 

 

4. Żółw błotny: 
a) występuje w Polsce głównie w 

południowej części kraju 
b) odżywia się przede wszystkim roślinami 
c) zimuje na dnie zbiorników wodnych 
d) zapada w sen zimowy już w sierpniu 

 

10. Który z wymienionych ptaków 
regularnie odlatuje z Polski na zimę? 

a) dzięcioł duży 
b) czubatka 
c) kruk 
d) pierwiosnek 

 

5. Jerzyki: 
a) zazwyczaj odlatują z Polski do miejsc 

zimowania w październiku 
b) potrafią spać w powietrzu 
c) występują głównie na terenach 

podmokłych 
d) odżywiają się przede wszystkim owocami 

 

11. Która z cech dotyczy rzekotki drzewnej? 
a) wydaje bardzo ciche odgłosy godowe 
b) samce bardzo wyraźnie różnią się od samic 
c) ubarwienie ciała zmienia się w 

zależności od różnych czynników 
d) w Polsce występuje wyłącznie w zachodniej 

i północnej części kraju 
 

6. Smużka występuje głównie: 
a) w budynkach 
b) na terenach podmokłych 
c) w lasach i na łąkach 
d) w wyższych partiach gór 

 

12. Żaba wodna jest mieszańcem: 
a) żaby śmieszki i żaby zwinki 
b) żaby jeziorkowej i żaby moczarowej 
c) żaby śmieszki i żaby jeziorkowej 
d) żaby moczarowej i żaby trawnej 
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13. Gniazdo remiza: 
a) umieszczone jest na ogół w dziupli 
b) ma kształt kulisty i rozwieszone jest 

zwykle pomiędzy trzcinami 
c) ma kształt worka, zawieszonego 

zazwyczaj na gałęzi wierzby 
d) zbudowane jest z trawy i umieszczone 

na ziemi 
 

19. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 
a) gągoł zakłada na ogół gniazdo wśród 

trzcin 
b) samiec czernicy posiada czub z tyłu 

głowy 
c) gęgawa nie odbywa lęgów w naszym kraju 
d) bocian czarny gniazduje głównie na 

budynkach 
 

14. Które z wymienionych środowisk 
preferuje salamandra plamista? 

a) lasy iglaste na obszarach nizinnych 
b) górskie lasy liściaste i mieszane 
c) niewielkie, płytkie, zarośnięte zbiorniki 

wodne 
d) tereny rolnicze 
 

20. Który z wymienionych płazów 
występuje głównie na terenach 
piaszczystych? 

a) kumak górski 
b) ropucha paskówka 
c) traszka zwyczajna 

d) żaba śmieszka 
 

15. W którym rejonie Polski, w naturze, 
występuje obecnie suseł moręgowany? 

a) na Mazowszu 
b) na Podlasiu 
c) na Śląsku 
d) w Wielkopolsce 

 

21. Niedźwiedź brunatny: 
a) rodzi swoje młode zimą 
b) nie potrafi pływać 
c) w Polsce występuje w Karpatach, Sudetach 

i w północno- zachodniej części kraju 
d) jest aktywny wyłącznie za dnia 
 

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

 

22. Odmiana turkusowa występuje u: 
a) jaszczurki żyworodnej 
b) padalca zwyczajnego 
c) zaskrońca 
d) kumaka górskiego 

 

17. Która z cech dotyczy pustułki? 
a) gniazduje głównie nad dużymi 

zbiornikami wodnymi 
b) często zawisa w powietrzu 

energicznie trzepocząc skrzydłami 
c) odżywia się przede wszystkim owadami i 

małymi ptakami 
d) w Polsce występuje tylko w zachodniej części kraju 
 

23. Które zdanie jest prawdziwe? 
a) grzebiuszka ziemna ma pionową źrenicę 
b) grzebiuszka ziemna poza okresem godowym 

występuje głównie na terenach podmokłych 
c) kijanki grzebiuszki ziemnej w Polsce 

osiągają maksymalnie 7 cm długości 
d) grzebiuszka ziemna posiada jednolicie 

ubarwiony, brunatny grzbiet 
 

18. Samce żab moczarowych w okresie 
godowym przybierają barwę: 

a) żółtą 
b) brunatną 
c) niebieską 
d) jasnozieloną 

 

24. Ropuchę zieloną, poza okresem 
godowym, spotkamy głównie: 

a) w lasach liściastych 
b) w pobliżu jezior 
c) na terenach zurbanizowanych 
d) w rwących rzekach 
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