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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 
 

1. Który z wymienionych ptaków określony jest 
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako 
zanikły lub prawdopodobnie zanikły w Polsce? 

a) hełmiatka 
b) karliczka 
c) dzięciołek 
d) płochacz halny 

 

7. Która z wymienionych cech dotyczy 
grzebiuszki ziemnej? 

a) maksymalna długość ciała wynosi 15 cm 
b) posiada gruczoły wydzielające substancję o 

zapachu czosnku 
c) w Polsce występuje wyłącznie w górach 
d) w sytuacji zagrożenia – szybko ucieka 

 

2. Padalec występuje głównie: 
a) w siedzibach ludzkich 
b) na polach uprawnych 
c) na otwartych, piaszczystych terenach 
d) w zaroślach i lasach o bogatym podszycie 
 

8. Która z wymienionych ryb jest najmniejsza? 
a) dorsz 
b) lin 
c) ukleja 
d) ciosa 
 

3. W jakim głównie środowisku odbywa lęgi rycyk? 
a) podmokłe łąki 
b) lasy iglaste 
c) stare parki i ogrody 
d) piaszczyste skarpy  

 

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

 

4. W której części Polski występuje czajka? 
a) wyłącznie w górach 
b) wyłącznie na nizinach 
c) wyłącznie w północnej części kraju 
d) na terenie całego kraju 

 

10. Gdzie w naszym kraju gniazduje pomurnik? 
a) w Górach Stołowych 
b) w Bieszczadach 
c) w Tatrach 
d) w Karkonoszach 

 

5. Który z wymienionych ptaków nie podlega w 
Polsce ochronie gatunkowej? 

a) gągoł 
b) gęgawa 
c) płaskonos 
d) rożeniec 

 

11. Który z wymienionych ssaków nie należy do 
rodziny myszowatych? 

a) szczur wędrowny 
b) mysz zaroślowa 
c) badylarka 
d) popielica 

 

6. Głosy którego z wymienionych płazów podobne 
są do dźwięków wydawanych przez kanarka? 

a) żaby śmieszki 
b) grzebiuszki ziemnej 
c) ropuchy zielonej 
d) kumaka nizinnego 
 

12. Który z wymienionych ptaków odbywa u nas 
regularnie lęgi? 

a) zimorodek 
b) syczek 
c) górniczek 
d) jer 
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13. Która z wymienionych cech dotyczy 
jemiołuszki? 

a) odbywa u nas lęgi na terenach podmokłych 
b) odbywa u nas lęgi na terenach podgórskich 
c) występuje w naszym kraju podczas 

przelotów i zimowania 
d) odżywia się drobnymi ssakami 

 

19. Zielonka to: 
a) inna nazwa ropuchy zielonej 
b) inna nazwa rzekotki 
c) nazwa gatunkowa małego ptaka wodnego z 

rodziny chruścieli 
d) nazwa gatunkowa ptaka występującego w 

naturalnych, starych lasach bukowych 
 

14. Brzuch kumaka górskiego pokryty jest 
plamami koloru: 

a) białego 
b) czerwonego 
c) niebieskiego 
d) żółtego 

 

20. Jak nazywa się najmniejszy spośród 
żyjących w Polsce ssaków? 

a) ryjówka malutka 
b) ryjówka aksamitna 
c) rzęsorek mniejszy 
d) smużka leśna 
 

15. Ile wynosi średnia długość ciała łęczaka? 
a) ok. 7 cm 
b) ok. 20 cm 
c) ok. 50 cm 
d) ok. 70 cm 

 

21. Gdzie zwykle spędzają zimę nocki duże? 
a) na strychach 
b) w wieżach kościelnych 
c) w podziemnych norach 
d) w piwnicach, fortyfikacjach, jaskiniach 

 

16. Świnka to: 
a) nazwa młodej samicy dzika 
b) choroba gryzoni 
c) ryba z rodziny karpiowatych 
d) inna nazwa wodnika (od dźwięku jaki wydaje) 

 

22. Świstun należy do rodziny: 
a) puszczykowate 
b) drozdowate 
c) kaczkowate 
d) pliszkowate 
 

17. Którego z wymienionych ptaków 
przypomina wyglądem kobuz? 

a) sokół wędrowny 
b) błotniak stawowy 
c) cyranka 
d) dubelt 
 

23. W jakim środowisku występuje bączek? 
a) brzegi górskich potoków 
b) wybrzeże morskie 
c) gęsto porośnięte obrzeża zbiorników 

wodnych, głównie trzcinowiska 
d) lasy liściaste z gęstym podszytem 
 

18. Które z wymienionych zwierząt bywa 
nazywane miedzianką? 

a) traszka grzebieniasta 
b) gniewosz plamisty 
c) koza pospolita 
d) płoć 
 

24. Który z wymienionych ssaków odżywia się 
głównie pokarmem roślinnym? 

a) mroczek pozłocisty 
b) nornik zwyczajny 
c) jeż 
d) rzęsorek rzeczek 
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