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1. Którego z płazów najczęściej spotkamy w
pobliżu zabudowań?
a) ropuchę zieloną
b) kumaka nizinnego
c) żabę moczarową
d) rzekotkę drzewną

7. Jaką barwę przybierają boki ciała samca
jaszczurki zwinki w okresie godowym?
a) czarną
b) pomarańczową
c) niebieską
d) zieloną

2. Który z ptaków gnieździ się w koloniach?
a) gawron
b) kos
c) szpak
d) słowik szary

8. Samce ropuch szarych:
a) są mniejsze od samic
b) są większe od samic
c) są takich samych rozmiarów co samice
d) mają dłuższe kończyny tylne niż samice

3. Nazwa mroczek posrebrzany związana
jest z występującymi u tego nietoperza:
a) srebrzystymi końcówkami uszu
b) srebrzystymi tęczówkami oka
c) srebrzystymi końcówkami włosów
d) srebrzystymi końcówkami koziołków

9. Który z wymienionych
największą długość ciała?
a) sójka
b) wrona siwa
c) kwiczoł
d) kawka

4. Ptak, który żerując chodzi często po pniu
drzewa głową w dół to:
a) pełzacz ogrodowy
b) dzwoniec
c) kowalik
d) dzierlatka

10. Które zdanie jest prawdziwe?
a) samiec kosa ma czerwony dziób
b) grzywacze
gniazdują
głównie
na
drzewach
c) jerzyki zwykle zakładają gniazda na ziemi
d) pustułka odżywia się głównie małymi ptakami

5. Które zdanie jest prawdziwe?
a) szczur śniady nie tworzy grup
b) szczur śniady jest mniejszy od szczura
wędrownego
c) szczur śniady odżywia się głównie innymi
gryzoniami, płazami i rybami
d) ciąża szczura śniadego trwa ok. trzech miesięcy

11. Który z gatunków znacząco zmniejsza w
ostatnich latach swoją liczebność w polskich
miastach?
a) szpak
b) kos
c) gawron
d) wróbel

6. Uszy gacka szarego zazwyczaj:
a) osiągają 1/4 długości ciała
b) osiągają 1/2 długości ciała
c) osiągają 3/4 długości ciała
d) są równe długości ciała

12. Jak długo trwa ciąża u lisów?
a) ok. 20 dni
b) ok. 2 miesiące
c) ok. 5 miesięcy
d) ok. 9 miesięcy
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13. Jaszczurka zwinka:
a) jest żyworodna
b) jest jajożyworodna
c) składa jaja na lądzie
d) składa jaja w wodzie

19. Gody mroczka późnego odbywają się głównie:
a) wiosną
b) latem
c) jesienią
d) zimą

14. Które z wymienionych zwierząt buduje
kuliste gniazda?
a) borowiec
b) wiewiórka
c) kuna domowa
d) mysz domowa

20. U których z wymienionych ptaków samce
bardzo wyraźnie różnią się od samic?
a) kawka
b) wrona
c) zięba
d) modraszka

15. Która z poniższych cech dotyczy kuny
domowej?
a) biała plama na gardle i szyi zazwyczaj nie
rozwidla się w kierunku łap
b) inna nazwa zwierzęcia to tumak
c) nos ma kolor cielisty
d) żyje w grupach

21. Który z ptaków w charakterystyczny
sposób zawisa w powietrzu trzepocząc
skrzydłami?
a) pustułka
b) kos
c) oknówka
d) sroka

16. Który z wymienionych ptaków śpiewa
często z wysoko położonego miejsca (np. z
dachów lub z anten), również jesienią?
a) kopciuszek
b) słowik rdzawy
c) modraszka
d) zięba

22. Które z poniższych zdań dotyczy myszy
domowej?
a) występuje na wszystkich kontynentach, z
wyjątkiem Antarktydy i Australii
b) nie potrafi pływać
c) robi zapasy na zimę
d) żyje w grupach

17. Jeż zachodni odżywia się przede wszystkim:
a) pokarmem roślinnym (głównie owocami)
b) dżdżownicami, ślimakami, owadami
c) gryzoniami
d) ryjówkami

23. Które zdanie jest nieprawdziwe?
a) kret ma słabo rozwinięty zmysł słuchu
b) kret odżywia się głównie dżdżownicami
c) kret żyje przeważnie 2-3 lata
d) kret jest samotnikiem

18. Jerzyki przylatują do naszego kraju z
miejsc zimowania zazwyczaj:
a) w lutym
b) w marcu
c) w kwietniu
d) w maju

24. Czym się odżywiają śmieszki?
a) głównie pokarmem roślinnym
b) głównie bezkręgowcami i płazami
c) rybami, drobnymi ssakami, bezkręgowcami,
odpadkami
d) głównie padliną
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