XXXVII Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Imię i nazwisko …………………………………………………………… Szkoła ……………………………………………………….
Opiekun ……………………………………………………………………..
Zakreśl właściwą odpowiedź
1. Który z wymienionych ssaków jest w Polsce najrzadszy?
a) ryś

b) wilk

c) łoś

2. W którym z wymienionych parków narodowych nie występują żubry?
a) Białowieskim

b) Poleskim

c) Bieszczadzkim

3. Który z wymienionych ssaków nie należy do fauny Polski
a) rosomak

b) tchórz stepowy

c) jenot

4. Który z wymienionych nietoperzy jest w Polsce najrzadszy?
a) podkowiec mały

b) nocek rudy

c) gacek brunatny

5. Ile nietoperzy hibernuje corocznie w rezerwacie Nietoperek?
a) prawie 3000

b) 30.000 – 40.000

c) ponad 80.000

6. Ile mamy w Polsce rezerwatów przyrody?
a) około 500

b) około 1500

c) około 4500

7. Użytki ekologiczne ustanawiać może:
a) Rada Gminy

b) Starosta

c) Wojewoda

8. Który z wymienionych raków jest obcy naszej faunie, pochodzi z Ameryki?
a) rak błotny

b) rak pręgowany

c) rak szlachetny

9. W jakim siedlisku rośnie rosiczka okrągłolistna?
a) na wapiennych skałach

b) na torfowiskach

c) na suchych łąkach

10. Którego z wymienionych ptaków nie spotkamy w Polsce zimą:
a) trznadla

b) potrzeszcza

c) ortolana

11. Jak się nazywa największy krajowy ssak z rodziny pilchowatych? ……………………….……………………
12. Wymień parki narodowe w całości lub częściowo leżące w województwie lubuskim:
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
13. Wymień gatunki występujących w Polsce kumaków: ……………………..……………………………………….
14. Jak się nazywa pijawka podlegająca w Polsce ochronie: .…………………………………………………………
15. Wymień dwa gatunki występujących w Polsce dzikich kotów: ………………………………………………..

Podpisz przedstawione na zdjęciach gatunki ssaków

16. ………………………………………… 17. ……………………………………………. 18. …………..………………………
Czyje to tropy?
19. ………………………………………..…

20. ……………………………………………
21 – 26. Rozwiąż krzyżówkę:
Poziomo: 1. Tatrzański gryzoń 2. Stary samiec dzika 3. Rzadki nietoperz południa Polski
4. Mieszkanie bobra 5. Nasz najmniejszy nietoperz
Pionowo (pogrubione): Rybożerny ssak drapieżny
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Przyporządkuj barwy kwiatów (biały, żółty, różowy, niebieski) do odpowiednich gatunków roślin:
26. Pajęcznica liliowata …………………………….…

27. Miłek wiosenny ………………….…………….…..

29. Wawrzynek wilczełyko …………….……………

30. Kosaciec syberyjski ………….……………..…….

