16-21. Podpisz pokazane na obrazkach gatunki ptaków:

…………………………………… ……………………………………. …………………………………..

…………………………………… …………………………………… …………………………………..

22-25. Wykreśl z tekstu obok obrazka wszystkie niezgodne z prawdą wyrazy.

Pokazany na obrazku obok ptak to ibis kasztanowaty / żuraw /
bocian czarny. Ptak ten gniazduje na ziemi / na drzewach / na
dachach domów. Odżywia się drobnymi zwierzętami / ziarnem
zbóż / wyłącznie rybami. Jest ptakiem łownym / chronionym
częściowo / chronionym ściśle.

26. Jak się nazywa park narodowy chroniący przede wszystkim ptaki wodne i błotne położony w całości w
województwie lubuskim?
…………………………………………………………………………………
27. Podkreśl nazwę parku narodowego w którym na pewno nie spotkamy pomurnika?
Słowiński Park Narodowy

Pieniński Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

28-30. Wśród wymienionych gatunków ptaków podkreśl trzy których młode są zagniazdownikami, tzn.
wkrótce po wykluciu mogą opuścić gniazdo:
bogatka

kuropatwa

żuraw

czajka

jastrząb

kos

zimorodek

skowronek

XXXV Lubuski Konkurs Przyrodniczy - TEST
Imię i nazwisko……………………………… Szkoła ……………………… Opiekun ………….……..…….
Zakreśl poprawną odpowiedź:
1. Białowieski Park Narodowy leży w:
a) Polsce południowej

b) Polsce wschodniej

c) Polsce zachodniej

2. Ile rezerwatów przyrody mamy obecnie w Polsce?
a) prawie 150

b) prawie 1500

c) prawie 7000

3. Ile rezerwatów przyrody mamy obecnie w woj. lubuskim?
a) 67

b) 167

c) 267

b) roślina wodna

c) odmiana owsa

4. Czy włosienicznik to:
a) gatunek głowonoga

5. Która z poniższych nazw jest zmyślona?
a) poczwarówka jajowata

b) zgniotek cynobrowy

c) skójka rozpłaszczona

6. Który z wymienionych gatunków podlega w Polsce ochronie ścisłej?
a) konwalia majowa

b) lilia złotogłów

d) widłak goździsty

7. Który z wymienionych gatunków może rozpoczynać lęgi zimą?
a) zimorodek

b) grubodziób

c) krzyżodziób świerkowy

8. Który z wymienionych płazów najwcześniej rozpoczyna wiosenne gody?
a) żaba moczarowa

b) kumak nizinny

c) rzekotka drzewna

9. Użytki ekologiczne to forma ochrony przyrody, którą w Polsce tworzyć może:
a) Rada Gminy

b) Wojewoda

c) Nadleśniczy

10. Który z wymienionych ssaków nie przesypia całej zimy, budząc się od czasu do czasu?
a) niedźwiedź brunatny

b) świstak

c) wiewiórka

11. Natura 2000 to:
a) forma ochrony przyrody

b) program regulacji rzek

c) lista gatunków nie chronionych

12. Spośród występujących w kraju nietoperzy ścisłej ochronie gatunkowej podlegają:
a) wszystkie gatunki
b) tylko nocki i gacki
c) tylko borowce i podkowce

13-15. Rozpoznaj i podpisz nazwą gatunkową pokazane na zdjęciach gatunki roślin:

………………………………..

..……………………………...

……………………………………

