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                                   szkoła, klasa                                                                      nauczyciel prowadzący 
 

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź.  
 

1. Kobczyk odżywia się przede wszystkim: 

a) roślinami wodnymi 
b) małżami 
c) dżdżownicami 
d) owadami i drobnymi kręgowcami naziemnym 

 

8. Pancerz grzbietowy żółwia błotnego to: 

a) plastron 
b) klastron 
c) karapaks 

d) parapaks 
 

2. Który z wymienionych ptaków odbywa lęgi na 

terenie Polski? 

a) uhla 
b) markaczka 
c) głowienka 

d) bielaczek 
 

9. Która z wymienionych ryb posiada w 

kącikach paszczy charakterystyczne wąsiki? 

a) kiełb białopłetwy 

b) śledź 
c) łosoś 
d) pstrąg potokowy 
 

3. Która z wymienionych ryb jest typowo morska? 

a) dorsz 

b) wzdręga 
c) brzana 
d) lipień 

 

10. W jakim środowisku występuje kszyk? 

a) podmokłe łąki i torfowiska 

b) jeziora 
c) lasy iglaste 
d) gęste lasy liściaste 
 

4. Który z wymienionych ptaków związany jest ze 

środowiskiem wodnym? 

a) potrzeszcz 
b) szablodziób 

c) pleszka 
d) żołna 
 

11. Który z wymienionych ptaków odżywia się 

głównie małżami i ślimakami? 

a) pokląskwa 
b) świstunka 
c) czernica 

d) zaganiacz 
 

5. Samce którego z wymienionych płazów nie 

zmieniają ubarwienia ciała w okresie godowym? 

a) traszka zwyczajna 
b) żaba trawna 
c) salamandra plamista 

d) żaba moczarowa 
 

12. Dzięcioły duże odlatują z Polski na zimę: 

a) na początku sierpnia, do Afryki 
b) na przełamie września i października, nad 

Morze Śródziemne 
c) na początku grudnia, do Europy Zachodniej 
d) na ogół nie odlatują na zimę 

 

6. Który z podanych ptaków nie odlatuje z Polski na 

zimę? 

a) kowalik 

b) jerzyk 
c) słowik szary 
d) świstunka 

13. Który z poniższych ptaków posiada 

czubek na głowie? 

a) kwiczoł 
b) dzierlatka 

c) szczygieł 
d) rudzik 
 

7. Piżmak występuje głównie: 

a) w morzu 
b) w wodach śródlądowych 

c) w lasach 
d) na polach 
 

14. Borowiec wielki odżywia się głównie: 

a) owocami 
b) owadami 

c) rybami 
d) drobnymi gryzoniami 

 

 



 
15. U samca którego z wymienionych ptaków występuje 

na głowie czarny pasek biegnący przez oko? 

a) skowronek 
b) kania ruda 
c) gąsiorek 

d) mewa srebrzysta 
 

17. U którego z wymienionych węży występuje 

pionowa źrenica oka? 

a) zaskroniec 
b) gniewosz plamisty 
c) żmija zygzakowata 

d) wąż Eskulapa 
 

16. Samce którego z wymienionych ptaków posiadają w 

szacie godowej czarno-białe upierzenie, z owalną, białą 

plamą na policzku? 

a) głowienka 
b) gągoł 

c) krakwa 
d) świstun 

 

18. Samiec którego z wymienionych ptaków 

posiada niebieski wierzch głowy? 

a) trznadel 
b) zięba 

c) pełzacz ogrodowy 
d) strzyżyk 

 

B/ Odpowiedz na pytania. 
 

19. Podaj nazwę najmniejszego z występujących u 

nas przedstawicieli rodziny dzięciołów. 

dzięciołek 
 

23. Jak nazywa się największy z żyjących w 

Polsce przedstawicieli rodziny jeleniowatych? 

łoś 
 

20. Jak nazywa się kaczka, nie odbywająca lęgów 

w Polsce, ale zimująca w dużych stadach na 

naszym wybrzeżu, której samiec posiada długi, 

ostro zakończony ogon? 

lodówka 
 

24. Jak nazywa się ptak, występujący 

głównie nad brzegami rzek i jezior, którego 

gniazdo ma kształt worka, zawieszonego na 

cienkiej gałązce? 

remiz 
 

21. Do jakiej rodziny należy orzechówka? 

 
krukowate 
 

25. Podaj nazwę gatunkową beznogiej 

jaszczurki występującej w Polsce. 

padalec zwyczajny, padalec 
 

22. Podaj nazwę gatunkową płaza, który z racji 

specyficznego zapachu bywa nazywany żabą 

czosnkową. 

grzebiuszka ziemna, huczek ziemny, huczek 
 

26. Do jakiej rodziny należy borsuk? 

 
 
łasicowate 
 

 

C/ Podaj nazwy gatunkowe zwierząt, które przedstawiono na rysunkach.  
  
27. 

 
 

puchacz 

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

28. 

 
 

bączek 

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

29. 

 

 
 

 
 
 

rożeniec 

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

 



 

Prawidłowe odpowiedzi i punktacja 
 
 

A/ Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt. 
 

1. d 8.   c 

2. c 9.    a 

3. a 10. a 

4. b 11. c 

5. c 12. d 

6. a 13. b 

7. b 14. b 
 

15. c 17. c 

16. b 18. b 

 
B/ 
 

19.  
dzięciołek – 1 pkt. 

 

23.  
łoś – 1 pkt. 

20. 
lodówka – 1 pkt. 

 

24.  
remiz – 1 pkt. 

21.  
krukowate – 1 pkt. 
 

25. 
padalec zwyczajny  
lub padalec – 1 pkt. 
 

22.  
grzebiuszka ziemna 
lub huczek ziemny 
lub huczek – 1 pkt. 
 
 

26.  
łasicowate – 1 pkt. 
 
 

 

C/ Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt. 
27. puchacz  
28. bączek 
29. rożeniec 

 

 
 
 


