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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Która z wymienionych cech dotyczy mrówki rudnicy? 

a) całe ciało ma barwę czarną 

b) po locie godowym samce giną 

c) występuje głównie w lasach podmokłych 

d) buduje kopce, które osiągają maksymalnie 0,5 m. 

wysokości 
 

7. Sprężyk sosnowy potrafi błyskawicznie podskoczyć 

do góry, leżąc na grzbiecie, dzięki: 

a) wystrzeleniu z odwłoka wybuchowej substancji 

b) specjalnym ruchom skrzydeł 

c) mechanizmowi znajdującemu się na odnóżach 

d) mechanizmowi składającemu się z wyrostka i dołka  
 

2. Dyląż garbarz należy do rodziny: 

a) żukowate  

b) biegaczowate 

c) kózkowate 

d) ryjkowcowate 
 

8. Jak nazywają się larwy barczatki sosnówki? 

a) drutowce 

b) pędraki 

c) gąsienice 

d) czerwie 
 

3. Który z wymienionych chrząszczy posiada silnie 

rozwinięte żuwaczki? 

a) barczatka sosnówka 

b) wielbłądka pospolita 

c) trociniarka czerwica 

d) kłopotek czarny 
 

9. Gdzie u samców iskrzyków znajdują się narządy 

świetlne? 

a) w czułkach 

b) na odnóżach 

c) na spodzie tylnej części odwłoka 

d) na przedzie części grzbietowej 
 

4. Głównie na którym gatunku drzewa żerują larwy 

brudnicy mniszki? 

a) topola czarna 

b) sosna zwyczajna 

c) jesion wyniosły 

d) klon zwyczajny 
 

10. Rozpiętość skrzydeł zawisaka borowca wynosi 

maksymalnie: 

a) 2 cm 

b) 4 cm 

c) 6 cm 

d) 9 cm 
 

5. Bogatek ośmioplamkowy to: 

a) motyl 

b) pluskwiak 

c) ważka 

d) chrząszcz 
 

11. Gdzie rozwijają się larwy żuka leśnego? 

a) w wodzie 

b) w ściółce 

c) pod ziemią 

d) pod korą drzew 
 

6. Jak nazywa się gatunek chrząszcza, którego samce 

posiadają na głowie mocny, wygięty ku tyłowi wyrostek? 

a) jelonek rogacz 

b) rohatyniec rogacz 

c) rohatyniec nosorożec 

d) rogacz leśny 
 

12. Który z wymienionych ptaków często w 

charakterystyczny sposób kiwa ogonem? 

a) pleszka 

b) świergotek drzewny 

c) śpiewak 

d) mysikrólik 
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13. Czym głównie odżywia się lelek? 

a) gryzoniami 

b) ćmami 

c) nasionami  

d) mrówkami 
 

19. Która z cech dotyczy kowalika? 

a) odlatuje z kraju w październiku 

b) potrafi poruszać się po pniu drzewa głową w dół 

c) posiada brunatne ubarwienie ciała 

d) buduje gniazdo na ziemi 
 

14. Które ptaki są do siebie bardzo podobne? 

a) świstunka leśna i pierwiosnek 

b) grubodziób i trznadel 

c) kowalik i raniuszek 

d) kraska i kukułka 
 

20. Dorosły gil odżywia się głównie: 

a) ślimakami 

b) nasionami 

c) larwami żyjącymi w drewnie 

d) owadami żyjącymi w ściółce 
 

15. Jakiego typu lasy zamieszkuje głuszec? 

a) podmokłe łęgi 

b) olsy 

c) stare lasy liściaste, głównie buczyny 

d) stare lasy iglaste i drzewostany mieszane 
 

21. Turkawka należy do rodziny: 

a) szpakowate 

b) gołębiowate 

c) kukułkowate 

d) trznadlowate 
 

16. Która z cech dotyczy puszczyka? 

a) skrzydła podczas lotu wydają gwiżdżący dźwięk 

b) poluje głównie na gryzonie 

c) jest aktywny przede wszystkim o świcie 

d) odlatuje na zimę 
 

22. Gdzie w Polsce występuje dzięcioł trójpalczasty? 

a) w zachodniej części kraju 

b) w Karkonoszach 

c) w Karpatach i w północno-wschodniej części kraju 

d) na Pomorzu i Mazurach 
 

17. Gdzie buduje gniazdo trzmielojad? 

a) pod ziemią 

b) w koronie drzewa 

c) w dziupli 

d) w trzcinach 
 

23. Która z wymienionych nazw nietoperzy jest prawidłowa? 

a) nocek brunatny 

b) nocek Natterera 

c) gacek Natterera 

d) mroczek Brandta 
 

18. Który z wymienionych ptaków na ogół nie odlatuje z 

naszego kraju na zimę? 

a) dzięcioł czarny 

b) rudzik 

c) śpiewak 

d) krętogłów 
 

24. U którego z wymienionych nietoperzy nasady uszu są 

zrośnięte na środku głowy? 

a) nocek Bechsteina 

b) karlik większy 

c) mopek 

d) borowiec wielki 
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