
Rodzinny konkurs przyrodniczo-biblioteczny. Kartki z odpowiedziami proszę 

przynosić do biblioteki do 28 lutego.  Spośród dobrych rozwiązań zostaną wylosowani 

zwycięzcy! Potrzebujecie wiedzy i szczęścia 😊  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, klasa ) 

 Zwierzęta i ich przyjaciele często są bohaterami literackimi, odpowiedz na pytania:  

1. Kto nauczył doktora Dolittle języka zwierząt? 

 

2. Puc i Bursztyn mieszkali na podwórzu  w małym miasteczku, z innymi zwierzęta. Przedstaw ich imiona. 

 

3. Jan Grabowski jest autorem wielu książek o zwierzętach.  Wymień tytuły jednej  z nich. 

 

6. Jakiego miasta  szukał Koziołek Matołek? 

 

9. Jak miała na imię żona słonia Trąbalskiego? 

 

10. Holly Webb jest autorką popularnych opowieści o zwierzętach. Wiele z nich jest jest w naszej bibliotece. 

Podaj nazwę serii:  

 

11. Dokończ przysłowie: Lepszy wróble w garści, niż…………………………………………………. 

 

12. Dokończ przysłowie: Jeszcze ………………………………….……………, w lesie a już skórę na nim dzielą. 

 

13. Pewien kotek śnił piękny  sen o rzece pełnej mleka, a poeta ten sen opisał. Czy to wiersz?  

 

14.   Kim był towarzyszący Robinsonowi Cruzoe na bezludnej wyspie Barnaba? 

 

15. Kajtek z książki "Kajtkowe przygody" to:  

 

16.  Jakiej rasy był pies Saba, towarzyszący Stasiowi i Nel w ich podróży przez Afrykę?  

 

17.  Kto uratował Mowgliego z łap tygrysa Shere Khana i oddał go na wychowanie wilczej gromadzie? 
 

 

9. Który z  psich bohaterów, ze szkolnej lektury, wsławił się jako podróżnik koleją? 
 

 

10. Jak miał na imię słynny żołnierz generała Andersa, towarzyszący polskiej armii m.in. w walce o Monte 

Cassino? (Bohater książki, którą możecie wypożyczyć w bibliotece szkolnej!) 

 



Co wiesz o przyrodzie? Podkreśl lub napisz dobrą odpowiedź:  

1 .Z kijanki wyrośnie ryba, żaba czy dżdżownica? 

 

2.Czy dzięcioł jest lekarzem, stolarzem, czy nauczycielem lasu? 

 

3. Nora to mieszkanie dzięcioła, lisa czy wiewiórki? 

 

4. Czy wieloryb to ryba? 

 

5. Ptak którego portret jest na naszym godle? 

 

6. Czym żywią się motyle? 

 

7. Pokrywają ciało ptaków: 

 

8 . Który ptak znosi największe jajka? 

 

9. Czy przebiśnieg to kwiat pod ochroną? 

 

10. Owoce dębu to: 

 

11. Smog to: przytulanka;   zwierzę latające nad polami;    chmura dymu i spalin unoszące się nad miastem; 

 

12. Skrzek to:     głosy ptaków w czasie godów;           jaja żab pływające wiosną w wodzie;         rośliny, które 

wydają dźwięki jeżeli je zrywamy 

 

13.  Aby drzewo rosło zdrowo potrzebuje:  gleby;      pożaru;    pyłów w powietrzu;     wody;       światła;   spalin;  

 

14 . Jedziesz na wycieczkę do lasu do lasu, jak powinieneś się zachować ?:   spacer;      cisza;      zostawianie 

puszek i butelek;      gwizdanie;      łamanie gałęzi;      kopanie grzybów;     obserwacja zwierząt i roślin. 

 

15. Gołoborze jest charakterystyczne dla krajobrazu : 

Karkonowskiego Parku Narodowego 

Tatrzańskiego Parku Narodowego 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

 

16.  Recykling to : 

pozyskiwanie surowców wtórnych i ponowne ich przetwarzanie 

cyklinowanie podłogi w nowym mieszkaniu 

pojazd podobny do roweru ale na trzech kołach 



17. Ozon jest to : 

strefa ochronna każdego rezerwatu 

warstwa tlenu O3 w górnej warstwie atmosfery 

pustynia tlenowa w zatrutych morzach 

 

18. Czy biedronki są pożyteczne? Jeśli tak, dlaczego? 

  

19.  Kiedy jeleń gubi poroże?   

 

20. Ile oczu posiada pająk?  

  

21. Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt? 

 

22. Jak nazywa się „dom” budowany przez bobry?  

  

23. Jak nazywa się samiec pszczoły?  

  

24. Jak nazywa się obszar broniony przez zwierzę przed osobnikami tego samego gatunku?  

 

25. Wymień trzy podstawowe cechy ssaków:   

 

26. Dlaczego nietoperz może poruszać się w całkowitych ciemnościach: 

 

27. Jak długo żyje łoś?  

 

43. Jak nazywa się samica wilka?                                                     Jak nazywa się samiec wilka?  

 

Dopasuj  hasła do objaśnień 

 

Symbioza –  

Drapieżnik –  

Mutacja –  

Synantropizm –  

a) przystosowanie się zwierząt do bytowania w najbliższym sąsiedztwie człowieka, zgubne dla jednych 

zwierząt, a dla innych sprzyjające. 

b) współżycie dwóch organizmów polegające na obustronnej korzyści 

c) to organizm , który poluje na swoją ofiarę i ją zabija aby żyć. 

d) nagła zmiana w komórkach rozrodczych organizmów , przejawiająca się powstaniem nowej cechy lub 

zaniku dotychczasowej 

 


